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ΡΌΑ ΙΝ Α Τ1Ὁ 

ΕΑ ΔΟΠΙ5. ΤῊ] ΠΟΤῚΒ. ΟΡΘΓα πὶ ῬΒΙΠ]ΟΠΪ5 απο ἴῃ ΡαὈ]]οα τη ρτο- 
[ΓΙ ΠῚ 5 ψΟΪΌτη6η βοχύαπῃ ὈΙΌ]1ΟΡΟ]8, ΠΟΠ ΘΒ {1551 108. ὉΠ] ΕἸ] τη 6586 
γοϊαϊῦ. ΟΡΘΓΏΤη ἸοΊἐπΓ γ6] ἀθρθγα!ζογι πὶ γ 68] Δυπθηΐδοθ ἰδ η π|Π|- 
Τη060. 5βθυγδίογαση σοὶ 4186 οὐ ἱγαστηθηΐδ, 151] ἴῃ δα! τοπ6 οὐ ἐϊοα 

ΠΟῸῚ δαἀθηΐαγ. θὰ οδιϑα ΟΟΙΊΠΟἰϊ [107Ὶ ΡΏΠ]ΠΟμοὶ Πυροίλε- 
ἐϊοογιίην γ6] Αροίοσίαθ ργῦο Πιααρὶς [τὰστηθηία ἀρὰ Επδβ6- 

Ρίατη βοιναΐα, ααΐρρθ απᾶθ ΟΠ ἈΙΡΕΠΊΘΗ 85 [ΠἸΡΓΟΓᾺΠῚ ἴῃ 

Ποο ψοϊατηῖηθ θαϊζογα πη ΔΙ] πϑίθη 8 οΟΠδθγθαηΐ, ΒῈΡΡΙΘ πη 
Ἰηβύδν δα ἃ! θη ἢ αΪὰ5 νΟ] απ] 15 Δα ἀθγ6 σοηβυϊ ϊ πητι5. Οθύθ ΓΙ ΠῚ 

ΔΙζογατη ρᾶτγίθιῃ, [ἸΌΤῸΒ αἴθ0 ΙΏΘΓ6 ἢἰβίογιοοβ ἤὲ [Ἰασοιίηι οἵ 
1 σαξίοηοην αὐ (ἰαἴμηι, δισοίτοαπβ ΒΘ ΙΌΘΙ βοοίαβ. ΟΡΘΓΪΒ 
ἃ ΠΟΡῚΒ Δα ΒΙΙ8 Τθοθηβαϊξ. τοχύμβ ΠΠΌΓΟΤ πὶ ἢ] ὰ5 νΟΪ ΤΏ] 5 
Ρίαπθ οοποουάαῦ οαπὶ θα] 0η6 ΟΥἸ θὰ, Πἶδ1 404 ΠΟΠΠῚΠ}1 ἰγρο- 
ἐμπιούδ ἢ ΘΥΤΌΓΘΒ ΘΟΥΤΘΟΙ Βα η0. ΟΕ] Π ἃ τ ΟΠ 5 486 1π68- 
ΘΆΤΙ ΡῬοίΐθγαηῦ 5.051 115. Δα ἢ] 1018. ορθιᾶπη ἀθαϊτη8, αὖ “Δ ΠῚ 
ΤηΔΧΊΤηΘ. οηθηἀδίμπι ἰθχίι ΠῚ ΘΟΠΒΟΪΓΠΘΓΘΠΊ5, τοϑίδηῦ ἰδιηθῃ 

Ἰοοῖ δα ρᾷιποὶ γ6ὶ ΘΟυΡΟΪ γ6] βυβρθοῖ. (6. δἷβ Ἰοοὶβ αιιὰθ 
δΔαποίανμηβ 6χ ἃρραγαία οὐἰοαθ δα 10 η18 ἢοο ἰΙοοο τοροίθηὰ 

αἀαχίπηιβ Π860: 

Ρ. 1,24 ὅσ’ ἂν (ἐν) αὐγαῖς οοῃϊοῖο. 

2,1. 2 (ἐχεῖνοι διηγῶνται οοηϊοῖο. 
8,9 δὲ] γὰρ οοηϊοῖο. 

9,21 ὀνομάτων] νοημάτων Νίδηρογ. 



ΥΙ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ 

Ρ. 4.8 προφασιστιχὰς] σοφιστικὰς Μδηρθγ. 
4,10 διάνοιαν] γνώμην γοὶ ἔννοιαν Μδηρον. 

ὅ,20 καὶ δηΐθ πάσας 5601] 410 Υ ΘΠα]δπα. 

6,0 πεπονϑόσιν ἀρετὴν] πεπονθόσι πρὸς ἀρετὴν ίαπρσογ, προσ- 
πεπονϑόσιν ἀρετῇ ΥΥ Διο 02. 

6.29 νουϑετεῖν δὲ χαὶ (χολάζειν) ΥΥ̓ ΠΔπχον 2. 

{.(ἰ τῷ ἄλλῳ] τῷ ὅλῳ Μδηρον. 

8,2. τῶν χάτωϑεν)] τῶν χαϑεστώτων ΜίδηροΥ. 
9,4 γυμνῆς] γνησίας Μδηρθγ. 

10.12.19. νϑῦθὰ χαὶ εἰσί --- μετέχουσιν ΒροΙπάθηαδ, οθηβοῦ 

Αὐϑί6]ά. 

10,22 νϑυθὰ χαὶ εἰσί τινες τῶν σπουδαίων ἐλεύϑεροι 1{61η 5601- 
ἀθηάδα οθηβοὺ Αὐϑίο]ά. 

11.1 χαταπλαγέντες] χαταλαβόντες Νίδηρθογ. 
12.9 ἐν οἷς] ἀνθρώποις Ατη]Ιη. 

19,4. Ὁ τὸ δὲ] τοῦτο δὲ Μίδηρθγυ. 

15,2 ἀπὸ] ὑπὸ Αὐθ[6]4. 
10,18 εἰδότες) δεδιότες Μδηρσου. 
16.30. τὸ νόμιμον] τὸ χόσμιον δίδηρθογ. 
11,18 ἀϑλητὰς] ἀσχητὰς Μδηρθογ. 

11.231 ἰοβόλων] ὑπούλων δίδηρθγ. 

18.106 ροϑὺ ἀλλοφύλων δαἀθηάαϊῃ οὁθηβαϊύ χαὶ ίδηρθυ. 

19,0 ζῶντες (γὰρ) χαιόμεϑα ΘΟΠΙΟΙΟ. 
19,10 (ἔργα μὲν ταχέα χαὶ λόγοι) βραχεῖς, ἀλλ᾽ ἔχουσι δύναμιν 

ΘΟΠΙΟΙΟ 6011. Αταθτοβ. Εριβδύ. 81,90. 
29,90 ἐξέπλησαν] ἐξετέλεσαν Μίδηρογ. 

24,18 ἐπευωνίζεσϑαι] ἐπευωνίζειν ὁοΠῃ]οΙΟ. 

24. 20 ἐχεχειρίας] εὐχερείας ΜδησΘΥ ; ΒΟ] θοηάατῃ [ογίαββθ ἀπὸ 

τῆς συνωϑούσης (81. Μ) ἐπηρείας. 
94.380 σὺν εὐτολμίᾳ] μετ᾽ εὐτολμίας οοπίοῖο (ρτορίθι ΠἰαὑαΠΙ). 

20. 28. 29 χαταπλαγεὶς] χαταλαβὼν Μᾶπρθογ. 

20,28 νέων] εὐγενῶν Μίδηφθογ. 



ΡΒΑΒΕΒΑΤΙΟ ΥΠ 

Ρ. 28,19 χαὶ δηΐθ οὗτοι ν]ἀοίαν ἀθ᾽ ΘΠ τη. 
29,3---ἢ νου ]5 Φυλαχτέον --- δείχνυται 5ΒΘηΐΘη {ΔΓ ΌΤΩ ΘΟΠΘΧῸΒ 

29.18 

80,16 
80,19 
86.9 
86,10 
ΞΤᾺ 
81,26 
81,28 
45,3 
42,8 

42,21 
44. 
49,24 
52,22 
58,26 
84.19 
54,28 
50,21 
56,10 
51,1 
ἘΠῚ 

51,21 
61,21 

58.8 

ταν θαῖαν; ν᾽ ἀθηθαν ὑγαηβροηθηάα ροβύ ὃ 40. 
(πόσῳ μᾶλλον ἐλευϑεροστου ήσει ὃ σπουδαῖος) ἃηίθ εἰ μὴ 

Δ ἀ10 ὙΥΠΔηηον 2. 
πάντες] πάντως Υ Π]᾿Δ ΠΟΥ 02. 

ὅσα ἄλλα] τῶν ἄλλων ὅσα ΘΟὨΪΟΙΟ. 
οὐ δή τινα ὠμὴν ἐπιτετηδευχότες μισανϑρωπίαν ΥΥ Θη αἸαπά. 

ἐκ βθοϊαπθθηάπτη οθηβαϊ Μδησθου. 
σεμνεῖον ἣ μοναστήριον ΘΟΏΪΟΙΟ (δήθ γ 6 5810 [,Δ{1η8). 

τρόπον] τύπον δίδησογ. 
ἀναγχαίως] εὐαγῶς Μδηρσθν. 
ἴσασιν] νομίζουσιν ίδησον, φασιν ΥΥ̓ ΘΠ αΪαπα. 
Ἰδοαπδη 5ῖ0 [θυ Θχ ρ θυ θυ: (οἱ γοῦν παρελϑόντες εἰς τὰ 

συμπόσιον. 
Ἰαοαηἃ 510 [6 γ6 Θχ ρ] θη ἃ νἹ θέαι : (πρὸς τὸν πότον τρέπονται). 

σπείροντες] σπείρηντας ΝΥ ΘΠ α]4πα. 

στάντες βυβρθοίμτη: χαϑ'στάντες ΟΟΠΊΟΪΟ. 
πρὸς ἄλλου Νᾶμοκ, πρὸς ἄλλῳ ΒΘΥπαν8. 
πνεύμασιν] ῥεύμασιν ΒΘΙΠΔΥ3. 

τουτονὶ] τουτουὶ ΒΘΓΠΔΥ5. 

ταῦτα] ταὐτὰ Μδηρθογ. 

οἰχείαν] ὁσίαν (ὑππηοπί. 

(ἅτε) μηδενὸς Μδηρον. 
τό τοι γενόμενον] τῷ τοι γενομένῳ Μίαησογ. 
(μαρτυρεῖν ὅτι) ὧδ᾽ ἔχει οοπίοϊο; (ὧδε λέγειν. χαὶ αὕτη 

μὲν ἢ ἀπόδειξις) ὧδ᾽ ἔχει ΒοΙΠάγΒ, (ὁμολογεῖν ὅτι) ὧδ᾽ 

ἔχει Βαθομοίον, ὧδ᾽ εἰπεῖν Ουτηοηΐ. 
ὥστε] ὥσπερ Βαθο οι. 

ἣ σύνϑεσις] ἢ σύνϑεσις 1615,  σύνϑεσις ἤοδβο, ἢ σύνϑεσις 
ΒΘ0] 1] ΟΠΙρΘΓΖ. 
πρὸς ἄλλου Νᾷοκ, πρὸς ἄλλῳ ΒΘΓΠΔΥΒ. 



ΥΠῚ 

Ρ.89.8 

60,2 
60,6 
60,8 
60,30 
61,11. 

61,15 
62,4 
62.18 
63.17 
64.12 
64.10 
64,29 

θ1.2 
θ1.21 
68, 
69.4 
69.24 
10,16 
ει: 
11.21 
12.8 
18,31 
14,2 
14,4 
141 
14,29 

ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ 

ἸηΠηΙνὰ8 ἄγειν ροβύ ἐξασϑενεῖ, χαοα ΔΡβο!αΐθ ρομὶ 
Βο]ϑύ, βαβρθοίῃβ. τ᾿ 
μεταβάλλειν] μεταβαλεῖν 1618. 
ἄξιον οὐ] ἀξιόν που (ὑπηηοῃύ. 
ὃ γενόμενος] ὃ γινόμενος ΒῃΘΟΠΘΙοΓ. 

πᾶσι] πάλιν ὙΥ Θπα]4πα. 
12 οὗ δὴ τί γένοιτ᾽ ἂν ἰδ ὑπ ρον (860. Ἔθος φϑειρο- 

μένους ὑπονοεῖν) Οπτηοπῦ, οὗ δὴ τί πιο ἂν εὐηϑέστερον 

ἢ χτὰλ. γ᾽ Θῃα]δπηά. 

ϑεοῦ] ϑεῶν [)16]5. 

ἀνήρπασται] ἔφϑαρται Μδηρογ, πεπήρωται ΥΥ̓ Θῃη]Δπά. 
(τὸ) ὅσον ὁοηϊοῖο, (πᾶν) ὅσον Οππηοηΐ. 
(ἅτε) διατεταγμένος ΒΘΟΙΠΔΥΒ. 
ἐγέννησε] ἐπενόησε Νίδηρογ. 
ἀνωτάτω] ἄνω ΘΟΠΙΟΙΟ. 

μηδὲ] οὐδὲ οοηϊοῖο; μηδὲ μείωσιν προσεῖναι εὔλογον 
ΥΥ ὁπα]δπα. 
σύμβολα] σύμβολον Μδηρογ. 

υήχεσι] μήχει Μδηρθνυ. 
χληρούχους] χλῃδούχους ἀπ ζϑηον οοπ]. [)16|8. 
προσχλητικὴν] προσελχτιχὴν Μίδηρογ. 

τῆς φϑορᾶς] χαὶ φϑορά Μδηρθογ. 
μεταβολὴν (ἄν) ἐδύνατο (ἀοΠρ 612. 
ὥσπερ ἐν] ὥσπερ ἂν ΒιαθοΠ 6 ον. 
τοῦ γεώδους] τὸ γεῶδες Μδηρογ. 

μετὰ] χατὰ Μδηρογ. 

ἄλλως} ὅλως 1)1618. 
αὖ] σὺ Μδηρθογ. 
δὲ] δὴ οὐ 1. ὅ διττὴν] δεῖ τὴν ΒΆΘΟΠΟΘΙΘΙ. 

χαὶ] χάχ [)16]8. 

ἀναλύεται Θογγαρίατμῃ ; ἐλαύνεται ΘοΠΪοῖο, διαλύεται ΒΘΓΠΔΥΒ, 

ἀναδίδοται [)165. 



Ρ. 10,8 
10,9 

15,21 

16,3 
16,5 
16,16 

ΠΟΔῸΣ 

18,20 
19,19 
19,26 
81,18 
81,14 
82,3 
82,18 

82.29 
89.95 
88,11 
84.1 
84.9 

84.14 
84.19 

ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ ΙΧ 

χαὶ τοῦτο] χὰν τούτῳ ΟΟΠΙΟΙοΟ, χατὰ τοῦτο ΥΥ ΘΠ α]Δπά. 
ἐχ τελείων τῶν μερῶν] ἐχτελῇ τῶν μερῶν Μδηρσογ, ἐχτε- 
λειοῦται μείων (στη οη. 

ἐπιδείξαι (Π)16815}] ἐπιχῆται νο] ἐπισχῆται ο044.: ἐπιφήναι 

(61 ἀποφήναι) ΘΟΠΙΘΟΟΓΆπ, ἐπισημήναι ΥΥ ΘΠ α]δπά. 
μὲν (οὖν) οὐδενὸς ΥΥ̓Θηα]ΔΠπά. 
χαὶ ροϑὺ ὕφ᾽ οὗ 5601 810 Οὐπηοηΐ. 
δέον γάρ] δεόντως (πτηοπῦ; γὰρ ροϑὺ πῶς ἐΓΔΏΒΡΟΠΘΠΔᾺΠῚ 

οΘηβϑα Μαπρονυ. 

90 αὐτοῦ {τοῦ ὅλου 5ΟΓ1081; [οτίαββθ ὅλου βθοϊ απ τὴ; 
αὖ τοῦ ὅλου Μίδησογ, αὐτοῦ ὅλον Βογπᾶγβ, αὐτοῦ" ὅλον 
περιέχεται χτὰ. Οὐπηοηΐ. 
(πάντα) γένη Οππηοπί. 
μεγάλων] μεταλλαγῇῷ 1615. 
χαὶ ἃηΐθ εἰς ἅπαν 5601] 510 (τηοηΐ. 
φανῆναι] φανήσεται [7586Π6Γ. 

τὰ φύσεως (φυσιχῶς) ΒΕΟΓΠΑΥΞ. 
φύσει] προσφύσει Μδηρογ. 
ἔξω δ᾽ ἐπιγενόμενον] ἢ δ᾽ ἔξωϑεν ἐπιγενομένη ΒΕΓΠΑΥΒ, ἔξω 
δ᾽ ἐπιγενομένου ΒαΘΟΠ6]ον, ἔξω δ᾽ ἐπειγόμενον ὙΥ̓́ΘΠαΪαπά. 

(τὴν) γῆν 1615. 
ὑπὸ δυνατωτέρας (βίας) Οὐτηθρηΐ. 
ἱερώτατον] εὐρύτατον [)16]5. 

ὧν μὲν] τῶν μὲν Ὀ 1618. 
πάντα τὰ μέρη ἅμα] τὰ μέρη πάντα ἅμα οοπίοϊο. χαὶ 

ἅμα ρτὸ ἅμα χαὶ Οὐτηοηί. 
ἐνδέχεσϑαι] δέχεσϑαι [ὕ8θηθ᾽, μὲν δέχεσθαι (ἀΔοΠΙρΡΘΓΖ. 

πρὸς ἄλλου Νᾶθοῖ, πρὸς ἄλλῳ ΒΟΙΠΑΥΒ. 
80,4. ὃ χατομβρίαν (οτη. ΕἾ) 560] 510 1615; ὕδατος ὀμβρίου 

80,18 
χατασύρειν ΘΟΠΙΟΙΟ. 
εἰς μεγέϑους ἀχανοῦς πελάγη ΒαθοΠ 6 ]ου. 

Π. ΟΟΗΝ. 
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Ρ. 80,14 

88,11 

89.299 
80.298 
90.3 
91.24 

99.929 
99.830 
93,2 
94.3 
941 

94.171. 
95,11. 

95,32 
97.11 
98. Ὁ 

98,18 
99.11 
99.329, 

ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ 

(τὴν) Αἴγυπτον ΟὐΠη. 

ἁλώσεως] ἀλλοτριώσεως Μδηρσογ. ἰδ]4. ἐπιλελησμένος 
ΘΟΥΓΌ ΡΠ. 

πάντα (δόξαντα) οὁοηΐοῖο, (χατωρϑωμένα) πάντα (ὉΒη. 

(χαὶ) χατὰ Μδηρθον. 
(τὸν) ἐπιγεγραμμένον ΟΟΠη. 

(φύσει γεγενημένην Β0ΓΙρ5ὶ; συγγεγενημένην Μίδηρθγ, 

συγγενῆ ομη, ἐγγεγενημένην  Θη4]Δπά. 

Καραβᾶς! Βαραβᾶς νΕ] Βαραββᾶς ΟοἸπη, [οτίαβδο τϑοΐθ. 
ἄσχηπτος] ἄσχεπτος (Οἰ6116Γ, ἀσχεπὴς ΜαςΠδοΙ. 

συνελάσαντες (οὖν) ίδηρον, συνελάσαντες (δὴ) Μαἰ{Π 86]. 
υηδέπω ) μηδέπω ποτὲ ἃ, μηδεπώποτε (ὉΠ, [οΥὕα858 Γϑοίθ. 

ἐπαιτίων] ὑπαιτίων Α (Δίδηρογ), ἰοτίαββθ γϑοΐθ (οἵ. ἐθ 

880. ἴεῷ: 11. ὃ 14. ΤΟΙ 19): 
18 χαινοτέραις] χαινοτέρων δίδηρογ. 
18 ἐφιέντων ΝΥ Θηα]αηά, ἀφιέντων ΜῊ (γ), ἀφεϑέντων 

Α (ρῥἴοραῦ Μδηρθυ), ἀφιέντες (ὉΠη. 
οὐ δόξουσιν] οἵἷὸε δόξουσι μὴ Α, οὐ δόξουσι μἢ (ὉΠη. 

ὑπερβολὰς (χαχῶν) ΟὐΠ, [οτίαββθθ γθοίθ (οἵ. 118,21). 
ὑπ᾽ εὐγονίας Μάηρθογ, ὑπὲρ γωνίας (γονίας Η) ΜΕ, ὑπ 

ἐργασίας ν᾽ ΘῃΔηά. 

φύσιν (μεταβαλόντες) ΜδηρθοΥ. 
αἰύ. χαὶ Βθοϊαἀθηάπαμη οθηβοῦ (ὉΠη. 
100.1 τῷ χαιρῷ]} τοῦ χαιροῦ Μδᾶηρον, [ογΐαββ τϑοΐθ. 

101,9. 4 τὴν γερουσίαν βΒοο᾽παθηάαμη οθηβοὺ [)4}}]. 
101,23 
102,16 
103,11 

103,19 

108,30 

ἐπὶ] ἀπὸ Μδηρθογ. 

αἰχμαλώτοις] αἰχμαλωσία δίδησογ, αἰχμαλωσίας [) 8}. 
ὄψιν (ο1η. Α) 560] υα10ὺ Μδηρθυ, [οτίαβϑθ γϑοῖθ, οἵ. αἱ 

αὐ. ὁ 40. ν0}" {Π 0: 9120. 
ἀναχώρησιν ϑαβρθοίππι; ἀναχώνευσιν Οοἰθ]16Γ, ἀνανέωσιν 
ΘΟΠΙΟΙΟ. 
ὧν] ἧς Μδηρθογ. 



ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ ΧΙ 

Ρ. 104,28 διάγνωσιν] διανάγνωσιν ΜδηρθοΥ. 
105.9. 10 ἀκούομεν] ἠχούομεν Νίαηρογ. 
100.28 τοῦ ἀηίθ Τιβερίου οι. ΑΗ, [ογίαββθ τϑοίθ (οἵ. 81,91. 

{2 20): 
110,10 περὶ τοῦ μέλλοντος ἸδσθηἋ απ (τοῦ ὑγρούμοίδθ ΘΓΓΟΤΘ 

της το 10). 

119,18 ὑπὸ οἵη. ΑΔ, [ογίαββθ τϑοῖθ. 

110,29 προειστήχεσαν] παρειστήχεσαν ΥΥ̓6Πα]Δηα. 
122,15 ἐπιβάϑρα] ἐπιβάϑραις [), [οτέα586. τϑοίϑ. 

120,3 χαταστρατηγχῶν {σοφίσματι) Μδησθγ. 

120,18 ὑπερβαλὼν] ὑπερβὰς Μδηρον, ὑπερβαίνων ΟὐΠη (εἴ. 
191,50). 

120,20 αὐτοχράτορα] αὐτοχράτορος δίδηρον. 

128,22 μαχλάς] μάχλος ἢ Απίοη. Νί6]., [ογίαββθ σϑοΐθ (οἵ. οἷϑ 

50. 0: [δ᾽ δ. ὃ. 256. νο]. 1}. 206,11} 

129,59 σχωμμάτων] σχώμυμασι (ὉΠη. 

129.4 χαγχάζοντα] χαχάζοντα ΟὈΠΒη. 
130,19. (τὴν) ἀνωτάτω ΥΥ Θπα]δηά. 
191.21 προφάσεις (ὡς Μάχρωνα λεληχέναι» )4}}]. 
152,90 αὐτῷ {τῷ [᾿αἴῳ) οοηϊοῖο. 

194,8 συνάγων] μετάγουσαι ίδηρον 6χ Απίοῃ. λ48]., μετάγων 
Οοἤη, [ογίαβϑθ σϑοίρ. 

190,11 χαὶ (ὅτι αὐτὸς) ΟΟΠη. 

198,7 οἱ 199.26 Χάριτας δογΓΙσθη τη. 

140,24. 20 τοῖς πανταχοῦ (δοχιμωτάτοις) (ὉΠ 60]]. 147.14. 
142,20. 21 τρέποντος] τραπέντος ΥΥ ΘΠ α]ὰπα. 
146,10 (ὧν, δέχα (ὐἢη. 

148,10 (τῷ) ϑαυμασίῳ ΟοΠη. 
149,4 ἐστέρησαν βυβροοίαμι; ὑστέρησαν Νίδηρογυ, (τιμῆς) ἐστέ- 

ρησαν ΥΥ ΘπαἸὰπα. 

149,11 δεϑῆναι οοτγαρίθηι; διαρϑῆναι (ὍΠη, ἐπαρϑῆναι ΥΥ̓ ὁπἀ- 
Ἰδηὰ. 



ΧΙ 

Ρ.150,3 
151,21. 

ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ 

πατρίδος Βαβρθοίατη. 

22 πονηρὰ σπέρματα] πονηροῦ σπέρματα (ὍΠη 60]]. 
ἤθη. ΧΧΥ 48. 

152,9. 10 χαχυπόνου] χαχόνου Μδηφσθγ, χαχυπόπτου ΥΥ 6πα]δπά. 
158.16 
163,22 
164.20 
1δῦ.1 

1δῦ,2 
101,29 
151,29 

168,10 
108,21 

158,98 
108,80 

109,24 
159.91 
161.20 

168,19 
161.3 
169.6 
1111 
171.10 
118,21 
173,31 
118.1 

τοῖς] τῷ ΟὈΠη. 
τοῦ] [Γαἴου ΘΟΠ]ΟΙΟ. 
ἤμην] ἣν ΟὐΒη. 
ἀνίαν Μδηρσθν (ἄνοιαν γ6] ἄγνοιαν ὁ041068), ἀπορίαν 

ΟΟΠΪΟΙΟ. ς 
(χαὶδ ἀπροσδόχητον Νίδηρθγ. 
ὃ Καπίτων ἐστὶ ΞροΙαἀθηάθτη οοηβοῦ ΜδηροΥ. 
᾿Ιουδαίας ᾿Ιαμνείας οι του 6011. ΙΟ500ῃ. «Ἅ4πέ. 
ΧΥΠΙ 6.3. 
μεγαλοφρονέστερον] μεγαλοπρεπέστερον Μδηρογ. 

(ἐν ἀχμῇ Μαυδθὶ; 510 βου θθπάατη ἔπ] 9011. 190,27. 
101,4. 
ὡς (δόχεῖν) (ΟΠ. 
ἤφιεν (οἵ. Οτδποτί, ἴοηι. αγναθο. Προ. ρ. 298)} 
ἠφίει ΟοΠη. 
πρώταις] πρῶτον ΟομΠη. 
ἀφόρητον ([᾿ἄϊον) ΘΟΠΙΟΙΟ. 
ἐπιτελεσϑῆναι] ἐπιτελέσοντος Μδηρθν, (ἀξιοῦντος) ἐπι- 

τελεσϑῆναι (Ὁ. 

παρόντος βΒυδβροούαπη: πρέποντος Μδηρθον. 

οὐχ ἴσως δυβρθούαμη; οὐχ ἑχουσίως ΜδηρθοΥ. 
ἁπλῶς) συνόλως Μδηρθν 00]]. 11η. 12, ὅλως (ὉΠη. 
ἀναχτήσωνται] ἀναχτήσηται Α (δίδηρθγ), ἰονία886 τϑοΐθ. 

ἐπέχει (815. Α, ἀπέχει οδί611}} ἔχει ΟὐΠη. 
εἰσιν] ἐστιν (ΟΠη. 
ἐπιστολαῖς] ἀποστολαῖς Μδηρθγ. 

τοῦ δεσπότου 560] πάρθπααπη οθηδοὺ Οοἤη, ὦ δέσποτα 

Μδηρον. 



ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ ΧΠῚ 

Ρ.118,.ω.. ἐπιστέλλει] ἐπέστελλε Μίδηρθγ. 
180,3. ὑπαλλάττομαι] ἀνϑυπαλλάττομαι Μδησθογ, ἰοτγίδββθ 

τϑοΐθ. 

180,19 τὴν διάνοιαν] τῇ διανοίᾳ Μδηρθγ. 
180,19 ἐντύχοι] ἂν τύχοι Μδηρογ. 
181,20 χρείαν βυαβρθοίαπι; ταραχήν Μίδηρϑθγ. 

5. ΒΕΙΤΕΒ. 



γὼ 
᾿Δἢ νΝ τ ᾽ 



Τηϑαπῦ ἴῃ ΠΟ γΟ] ΠΏ]Πη6: 

ΟΥΟ. ΟΥΝΙΒ ΡΒΟΒΥΕΞ ΠΒΕᾺΒ 517 

ΒΕ ΥἹΤΑ ΟΟΝΤΕΜΡΙΑΤΙΝΑ 

ΡῈ ΑΕΤΕΕΝΙΤΑΤΕ ΜΥΝΡΌΙ 

ΙΝ ἘΓΑΟΟΥ͂Ν 
ΓΕΘΑΤΙΟ ΑΡ ΑΑΙΥΜ 

Αρρεπαϊχ: Ηγροίμοίϊοογαιη (ΡΓῸ 

Ταάδοὶβ Ἀρο]ορίδθ) ἱγασιηθηΐα 



ἘΣ 

νν ΝΟ 

ΡΝ εὐ ἐν ἠθε αἷ 
τ ΛΥΔΩ͂Ν ἌΝ 



ΦΙΛΩ͂ΝΟΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΣΠΟΥ̓ΔΑΙΟΝ ἘΛΕΎΘΕΡΟΝ ΕἸΝΑΙ 

Ἅ , Ρ.445Ν. (1.) Ὁ μὲν πρότερος λόγος ἦν ἡμῖν, ὦ Θεόδοτε, περὶ 
) 

10 

«440 Ν. 

τοῦ δοῦλον εἶναι πάντα φαῦλον, ὡς χαὶ διὰ πολλῶν χα 
5 Ψ ᾿ 3 -Ὁ 5 ΄ [« Ἂ ἊἋ) Ξ. ’ 

εἰχότων χαὶ ἀληϑῶν ἐπιστωσάμεϑα οὑτοσὶ ὃ᾽ ἐχείνου συγγε- 
γής, ὁμοπάτριος χαὶ ὁμομήτριος ἀδελφὸς χαὶ τρόπον τινὰ 

δίδυμος, χαϑ' ὃν ἐπιδείξομεν, ὅτι πᾶς ὁ ἀστεῖος ἐλεύϑερος. 
τὸν μὲν οὖν τῶν [|υϑαγορείων ἱερώτατον ϑίασον λόγος ἔχε: 
υετὰ πολλῶν χαὶ ἄλλων χαλῶν χαὶ τοῦτ ἀναδιδάσχειν, «ταῖς 

λεωφόροις μὴ βαδίζειν ὁδοῖς“, οὐχ ἵνα χρημνοβατῶμεν --- 
ΕῚ ᾿ ΄φ ΄ . 55" ΄ ΡΝ 

οὗ γὰρ ποσὶ χάματον παρήγγελλεν ---, ἀλλ αἰνιττόμενος διὰ 
΄ ΄ , »ν μ. ΓΦ " 

συμβόλου τὸ μήτε λόγοις μήτ᾽ ἔργοις δημώδεσ! χαὶ πεπατης 
μένοις χρῆσϑαι. ὅσοι δὲ φιλοσοφίαν γνησίως ἠσπάσαντο, : 

χαταπειϑεῖς γενόμενοι τῷ προστάγματι νόμον αὐτὸ μᾶλλον δὲ 

ϑεσμὸν ἐσούμενον χρησμῷ ὑπετόπησαν, δόξας δ᾽ ἀγελαίους 
ὑπερχύψαντες ἀτραπὸν ἄλλην ἐχαινοτόμησαν ἄβατον ἰδιώταις 

λόγων χαὶ δογμάτων, ἰδέας ἀνατείλαντες ὧν οὐδενὶ μὴ χαϑαρῷ 

ϑέμις ψαύειν. λέγω ὃὲ μὴ χαϑαρούς, ὅσοι ἢ παιδείας εἰς 
ἅπαν ἄγευστοι | διετέλεσαν ἢ πλαγίως ἀλλὰ μὴ ἐπ᾽ εὐϑείας 
αὐτὴν ἐδέξαντο χάλλος τὸ σοφίας εἰς τὸ σοφιστείας αἶσχος 

μεταχαράξαντες. οὗτοι τὸ νοητὸν φῶς ἰδεῖν οὐ δυνάμενοι 

δὲ ἀσϑένειαν τοῦ χατὰ ψυχὴν ὄμματος, ὃ ταῖς μαρμα- 

ρυγαῖς πέφυχεν ἐπισχιάζεσϑαι, χαϑάπερ ἐν νυχτὶ διάγοντες 

ἀπιστοῦσι τοῖς ἐν ἡμέρα ζῶσι χαὶ ὅσ᾽ ἂν αὐγαῖς ἀχράτοις 
ῬΆΙΠΟΩΪ5. οροτὰ νο]. ΥἹ. Ϊ 

»-Ὁ 

- 



νῷ 

Ι 

ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

τῶν ἡλιαχῶν ἀχτίνων εἰλιχρινέστατα περιαϑρήσαντες διη- 

γῶνται τεράστια νομίζουδι φάσμασιν ἐοιχότα, τῶν ἐν τοῖς 

ϑαύμασιν οὐ διαφέροντα. πῶς γὰρ οὐχ ἐχτόπια χαὶ ϑαύματ' 
ὄντως, φυγάδας μὲν χαλεῖν τοὺς μὴ μόνον ἐν μέσῃ τῇ πόλει 

διατρίβοντας, ἀλλὰ χαὶ βουλεύοντας χαὶ διχάζοντας χαὶ ἐχχλη- 

σιάζοντας, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ ἀγορανομίας χαὶ γυμνασιαρχίας 

χαὶ τὰς ἄλλας λειτουργίας ὑπομένοντας, πολίτας δὲ τοὺς ἢ 
αὴ ἐγγραφέντας τὸ παράπαν ἣ ὧν ἀτιμία χαὶ φυγὴ χατέ- 

Ἴνωσται, πέραν ὅρων ἀνθρώπους ἐληλαμένους, οὐ μόνον οὐχ 

ἐπιβῆναι τῆς χώρας ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐξ ἀπόπτου τὸ πατρῷον ἔδαφος 
ϑεάσασϑαι δυναμένους, εἰ μή τισι [Π᾿οιναῖς ἐλαύνοιντο ϑανα- 

τῶντες; ἔφεδροι γὰρ χαταστειχόντων χολασταὶ μυρίοι, χαὶ 

δι᾿ ξαυτῶν ἠχονημένοι χαὶ νόμων προστάξεσιν ὑπηρετοῦντες. 

-Ν τῷ οὐ παράλογα χαὶ γέμοντα πολλῆς ἀναισχυντίας 
2 0)ἥ", 

) πῶς ὃ 

- γί ὺχ ἔ) [ λέγω --- διὰ γὰρ ὑπερβολὴν οὐδ᾽ ανίας ἢ οὐχ ἔχω τι λέγω ἃ γὰρ ὑπερβολὴν οὐδ 
Ἔς 1 

ε 

χείων ὀνομάτων εὐπορῆσα! ῥάδιον --- πλουσίους μὲν ὀνο- ἘΝ 

᾿Ξ ἄζειν τοὺς ἀπορωτάτους χαὶ τῶν ἀναγχαίων ἐνδεεῖς, 

λυπρῶς χαὶ αἀϑλίως ἀποζῶντας, μόλις τὸ ἐφήμερον ἐχπο- 

ρίζοντας, ἐν εὐθηνία χοινῇ λιμὸν ἐξαίρετον ἔχοντας, ἀρετῆς 

αὔρα, χαϑάπερ ἀέρι φασὶ τοὺς τέττιγας, τρεφομένους, πένητας 

δὲ τοὺς ἀργύρῳ χαὶ χρυσῷ χαὶ πλήϑει χτημάτων χαὶ προσό- 

ὃων χαὶ ἄλλων το ἀγαϑῶν ἀφϑονία περιρρεομένους, 

ὧν ὃ πλοῦτος οὐ συγγενεῖς χαὶ φίλους αὐτὸ μόνον ὥνησεν, 

ἀλλὰ χαὶ τῆς οἰχίας ἔξω προελϑὼν μεγάλους ὁμίλους δὴη- 

μοτῶν χαὶ φυλετῶν, διαβὰς δ᾽ ἔτι μεῖζον χαὶ πόλει χορηγεῖ 

τὰ πάντα, ὧν εἰρήνη χρεῖος ἣ πόλεμος; ἀπὸ δὲ τῆς αὐτῆς 
ὀνειρώξεως τοῖς μὲν ἀυφιϑαλέσι χαὶ τῷ ὄντι εὐπατρίδαις, ὧν 

οὐ γονεῖς μόνον ἀλλὰ χαὶ πάπποι χαὶ πρόγονοι μέχρι τῶν 

ἀρχηϊετῶν χαὶ πρὸς ἀνδρῶν χαὶ πρὸς γυναιχῶν ἐπιφα- 

νέστατοι γεγόνασι, δουλείαν ἐτόλμησαν ἐπιφημίσαι, τοῖς δ᾽ ἐχ 

τριγονίας στιγματίαις, πεδότριψι χαὶ παλαιοδούλοις, ἐλευϑερίαν. 
Ὑ Ν , - ΄ 1.) Ωὺ ΄ 

11 ἔστι δὲ [ τὰ τοιαῦτα, ὡς ἔφην, πρόφασις ἀνθρώπων, οἱ διά- 
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νοιαν μὲν ἡμαύρωνται, δοῦλοι δ᾽ εἰσὶ δόξης ἐπανέχοντες 
αἰσϑήσεσιν, ὧν τὸ συνέδριον ὑπὸ τῶν χρινομένων ἀεὶ δεχα- 

ζόμενον ἀβέβαιον. χρῆν δὲ αὐτούς, εἴπερ ὅλως ἐζήλουν 
ἀλήϑειαν, μὴ τῶν τὰ σώματα χαμνόντων ἐν τῷ φρονεῖν 

ἐλαττοῦσϑαι: ἐχεῖνοι μὲν γὰρ ἑαυτοὺς ἐπιτρέπουσιν ἰατροῖς 

ὑγείας ὀρεγόμενοι, χατοχνοῦσι δ᾽ οὗτοι νόσον ψυχῆς. ἅπαι- 
δευσίαν, ἀπώσασϑαι, γενόμενοι σοφῶν ἀνδρῶν διιληταί, παρ᾽ 

ὧν οὐ μόνον ἔστιν ἀπομαϑεῖν ἀμαϑίαν, ἀλλὰ χαὶ τὸ ἴδιον 

ἀνθρώπου χτῆμα προσλαβεῖν, ἐπιστήμην. ἐπειδὴ δὲ χατὰ 

τὸν ἱερώτατον Πλάτωνα ,,φϑόνος ἔξω ϑείου ὙΠ ἵσταται", 
ϑειότατον δὲ χαὶ χοινωνιχώτατον σοφία, συγχλείει μὲν οὐδέ- 

ποτε τὸ ἑαυτῆς φροντιστήριον, ἀναπεπταμένη δὲ ἀεὶ ἀκϑυθη 
τοὺς ποτίμων διψῶντας λόγων, οἷς ἀχράτου διδασχαλίας ἄφ- 

ϑονον ἐπαντλοῦσα νᾶμα μεϑύειν τὴν νηφάλιον ἀναπείθει μέϑην. 

οἱ δὲ ὥσπερ ἐν ταῖς τελεταῖς ἱεροφαντηϑέντες, ὅταν ὀργίων 

γεμισϑῶσι, πολλὰ δι πρόσϑεν ὀλιγωρίας ξαυτοὺς Ὑβχι ουσιν; 

ὡς οὐ φεισάμενοι χρόνου, βίον δὲ τρίψαντες ἀβίωτον. ἐν ᾧ 
φρονήσεως ἐχήρευσαν. ἄξιον οὖν νεότητα τὴν πανταχοῦ 
πᾶσαν τὰς ἀπαρχὰς τῆς πρώτης ἀχμῆς μηδενὶ μᾶλλον ἢ 
παιδείᾳ ἀναϑεῖναι, ἣ χαὶ ἐνηβῆσαι χαὶ ἐγγηράσαι χαλόν" 

ὥσπερ γάρ, φασί, τὰ χαινὰ τῶν ἀγγείων ἀναφέρει τὰς τῶν 

πρώτων εἰς αὐτὰ ἐγχυϑέντων ὀσμάς, οὕτως χαὶ αἱ τῶν νέων 

ψυχαὶ τοὺς πρώτους τῶν φαντασιῶν τύπους ἀνεξαλείπτους 
ἐναποματτόμεναι. τῇ φορᾷ τῶν αὖϑις ἐπεισρεόντων ἥχιστα 

χαταχλυζόμεναι, τὸ ἀρχαῖον διαφαίνουσιν εἶδος. 
7) 

(3.) “Δλις μὲν δὴ τούτων. ἀχριβωτέον δὲ τὸ ζητούμενον. 
ἵνα μὴ τῇ τῶν ὀνομάτων ἀσαφείᾳ παραγόμενοι πλαζώμεϑα. 

χαταλαβόντες δὲ περὶ οὗ ὃ λόγος τὰς ἀποδείξεις εὐσχόπως 
ἐφαρμόττωμεν. δουλεία τοίνυν ἢ μὲν ψυχῶν, ἢ δὲ σωμάτων 

λέγεται: δεσπόται δὲ τῶν υὲν σωμάτων ἄνθρωποι, ψυχῶν 

δὲ χαχίαι χαὶ πάϑη. χατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ἐλευϑερία- ἢ μὲν 
γὰρ ἄδειαν σωμάτων ἀπ᾿ ἀνθρώπων δυνατωτέρων, ἢ δὲ διανοίας 

1 ΕΣ 
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ἐχεχειρίαν ἀπὸ τῆς τῶν παϑῶν δυναστείας | ἐργάζεται. τὸ 
Η “- ΄ σφι“ εἰν - , . π᾿ Ὁ " μὲν οὖν πρότερον οὐδὲ εἷς ζητεῖ" μυρίαι γὰρ αἱ ἀνθρώπων 

τύχαι, καὶ πολλοὶ πολλάχις χαιροῖς ἀβουλήτοις τῶν σφόδρα 
Ξ᾿ ΄ δ 2 , 3 ἐς 5 ἴω 5 9 Ν ΄ 

ἀστείων τὴν ἐχ γένους ἀπέβαλον ἐλευϑερίαν: ἀλλ᾽ ἔστιν ἢ 
“ἢ πὰς ΄ τα ὕ ΚΕΝ 2 ΄ Ψἤ ΄Ώ να39 

σχέψις περὶ τρόπων, οὺς οὖτ ἐπιϑυμίαι οὔτε φόβοι οὐϑ 
᾿ 

ὙἝ 

ἡδοναὶ οὔτε λῦπαι χατέζευξαν, ὥσπερ ἐξ εἴρχτῆς προεληλυ- 

ϑότων χαὶ δεσμῶν οἷς ἐπεσφίγγοντο διαφειμένων. ἀνελόντες 

οὖν ἐχποδὼν τὰς προφασιστιχὰς εὑρεσιλογίας χαὶ τὰ φύσεως 
Αι ὩΥΟΝ Δ ΄ σῷ ΝῊ ΑΎΣ ἘΣ ᾿ ΓΖ ΕΥΥ - Ρ] ἘΞΈΣΥ, Ἃ μὲν ἀλλότρια δόξης δ᾽ ἠρτημένα ὀνόματα οἰχοτρίβων ἢ 

ἀργυρωνήτων ἢ αἰχμαλώτων τὸν ἀψευδῶς ἐλεύϑερον ἀναζητῶ- 
ἴδ " ΄ ΄ 

μεν, ᾧ μόνῳ τὸ αὐτοχρατὲς πρόσεστι, χἂν μυρίοι γράφωσι 

πότας ἑαυτούς. ἀναφϑέγξεται γὰρ ἐχεῖνο τὸ Σοφόχλειον 

ἐν τῶν πυϑοχρήστων διαφέρον" 

ϑεὸς ἐμὸς ἄργων. ϑνητὸς ὃ᾽ οὐδείς “" ξος ξυὴς α χο ἢ νῆτος ὶς ε 

τῷ γὰρ ὄντι μόνος ἐλεύϑερος ὃ μόνῳ ϑεῷ χρώμενος ἥγεμόν! τῷ γὰρ ὄντι μόνος ἐλεύϑερος ὃ μόνῳ ϑεῷ χρώμενος ἡγεμόνι. 

χατ᾽ ἐμὴν “δὲ διάνοιαν χαὶ τῶν ἄλλων ἡγεμών, ἐπιτετραυ- 
᾿ς Ἅ ’ Ὕ »» ΑἾ Ἀ “ ’ 

μένος τὰ περίγεια, οἷα μεγάλου βασιλέως, ϑνητὸς ἀϑανάτου, 

διάδοχος. ἀλλ᾽ ὁ μὲν περὶ ἀρχῆς τοῦ σοφοῦ λόγος εἰς 
4 Ν 2 ἣΝ , ΄ Ψ }] ὯΝ Χ Ὅ" 

χαιρὸν ἐπιτηδειότερον ὑπερχείσϑω, τὸν δὲ περὶ ἐλευϑερίας 
τὰ νῦν ἀχριβωτέο τις εἴ προελθὼν τῶν πραγ--: : οι τεὸν. εἰ οὴ τις εἰσῷ προξλύων τῷ πραγ- 2 

σ ’ » ΄ ᾿Ν ΄ ΄ - δ᾿ν μάτων ἐθελήσειε διαχύψαι, Ἰνώσεται σαφῶς, ὅτι οὐδὲν 

ἄλλο ἄλλῳ συγγενὲς οὕτως, ὡς αὐτοπραγία ἐλευϑερία, διότι 

πολλὰ μὲν τῷ φαύλῳ τὰ ἐμποδών, φιλαργυρία, φιλοδοξία, 
φιληδονία, τῷ δ᾽ ἀστείῳ τὸ παράπαν οὐδέν, - ἐπανισταμένῳ 

χαὶ ἐπιβεβηχότι χαϑάπερ ἐν ἄϑλων ἀγῶνι τοῖς χαταπα- 
- 5 Ὁ ΄ - ( 

λαισϑεῖσιν, ἔρωτι. φόβῳ, δειλία, λύπῃ, τοῖς ὁμοιοτρόπο!ς. 
»ν» 5 - ΄ σ - 

ἔμαϑε γὰρ ἀλογεῖν ἐπιταγμάτων, ὅσα οἱ ψυχῆς παρανομώ- 
τατοι ἄρχοντες ἐπιτάττουσι, διὰ ζῆλον χαὶ πόϑον ἐλευϑερίας, 

ἧς τὸ αὐτοχέλευστον χαὶ ἐϑελουργὸν χλῆρος ἴδιος. ἐπαινεῖται 
παρά τισιν ὃ τὸ τρίμετρον ἐχεῖνο ποιήσας 

ΡῚ νι ου “(ς τίς δ᾽ ἐστὶ δοῦλος τοῦ ϑανεῖν ἄφροντις ὦν; 
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᾿ 5» ΄ ΄ ᾿Ἷ ΄ ΄ ’ ᾿» [τὰ 

ὡς μάλα συνιδὼν τὸ ἀχόλουϑον ὑπέλαβε γάρ, ὅτι οὐδὲν οὕτως 
πὶ ϑανάτῳ δέος, ἕνεχα (» δουλοῦσϑαι πέφυχε διάνοιαν, ὡς τὸ 

τοῦ πρὸς τὸ ζῆν ἱμέρου. (4.) χρῆν δὲ λογίσασθαι, ὅτι οὐχ 

ὃ τοῦ ϑανεῖν μόνον ἄφροντις ὧν ἀδούλωτος, ἀλλὰ χαὶ ὃ 
- ΄ κι 5“᾿Ν - Α 5» - ᾿ -ὖ »» σ 

τοῦ πένεσϑαι χαὶ ἀδοξεῖν χαὶ ἀλγεῖν χαὶ τῶν ἄλλων ὅσα 

οἵ πολλοὶ χαχὰ νομίζουσι. χαχοὶ τῶν [ πραγμάτων ὄντες αὐτοὶ 

χριταί, οἵτινες ἐχ τῶν χρειῶν δοχιμάζουσι τὸν δοῦλον εἰς 
,Ὶ [φ , 3 - Ὁ. ΡῚ Χ ὝΥΨΥ, 5 τὰς ὑπηρεσίας ἀφορῶντες, δέον εἰς τὸ ἀδούλωτον ἦϑος. 

ὃ μὲν γὰρ ἀπὸ ταπεινοῦ χαὶ δουλοπρεποῦς φρονήματος ταπει- 
5 

νοῖς χαὶ δουλοπρεπέσι παρὰ Ἰνώμην ἐγχειρῶν τὴν ἑαυτοῦ 

δοῦλος ὄντως" ὃ δὲ πρὸς τὸν παρόντα χαιρὸν ἁρμοζόμενος τὰ 
3 

οἰχεῖα χαὶ ἐχουσίως ἅμα χαὶ τλητιχῶς ἐγχαρτερῶν τοῖς ἀπ ῶ- 

τύχης χαὶ μηδὲν χαινὸν τῶν ἀνθρωπίνων εἶναι: νομίζων, ἀλλ 

ἐξηταχὼς ἐπιμελῶς, ὅτι τὰ μὲν ϑεῖα αἰωνίῳ τάξει χαὶ εὐδαι- 

μονία τετίμηται. τὰ δὲ ϑνητὰ πάντα σάλῳ χαὶ χλύδωνι 

πραγμάτων διαφερόμενα πρὸς ἀνίσους ῥοπὰς ταλαντεύει, χαὶ 
γενναίως ὑπομένων τὰ συμπίπτοντα φιλόσοφος εὐϑύς ἐστι 

χαὶ ἐλεύϑερος. ὅϑεν οὐδὲ παντὶ τῷ προστάττοντι ὑπαχούσεται, 

χἂν αἰχίας χαὶ βασάνους χα τινας φοβερωτάτας ἀπειλὰς ἐπα- 
νγατείνηται, νεανιευσάμενος δὲ ἀντιχηρύξει" 

οοὔπτα, χάταιϑε σάρχας, ἐμπλήσϑητί μου 

πίνων χελαινὸν αἴμα" πρόσϑε γὰρ χάτω 

γῆς εἶσιν ἄστρα, γῇ δ᾽ ἄνεισ᾽ ἐς οὐρανόν, 

ἐξ ἐμοῦ σοι ϑῶπ᾽ ἀπαντῆσαι λόγον." 

) ἤδη ποτ᾽ εἶδον ἐν ἀγῶνι παγχρατιαστῶν τὸν μὲν 

πιφέροντα τὰς πληγὰς χαὶ χερσὶ χαὶ ποσὶ χαὶ πάσας εὐσχό- 

πὼς χαὶ μηδὲν παραλελοιπότα τῶν εἰς τὸ νιχᾶν ἀπειρηχότα 

αἱ παρειμένον χαὶ πέρας ἀστεφάνωτον ἐξελθόντα τοῦ σταδίου, δὲ 

τὸν δὲ τυπτόμενον, ὑπὸ πυχνότητος σαρχῶν πεπιλημένον, 

στρυφνόν, ναστόν, ὄντως γέμοντα πνεύματος ἀϑλητιχοῦ, δὲ 
ὅλων νενευρωμένον, οἷα πέτραν ἢ σίδηρον, οὐδὲν μὲν πρὸς 
τὰς πληγὰς ἐνδόντα, τὴν δὲ τοῦ ἀντιπάλου δύναμιν τῷ 
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χαρτεριχῷ χαὶ παγίῳ τῆς ὑπομονῆς χαϑῃρηχότα μέχρι παν- 
τελοῦς νίχης. ὅμοιον δή τι τούτῳ πεπονθέναι μοι δοχεῖ 

ὃ ἀστεῖος: τὴν γὰρ ψυχὴν εὖ μάλα χραταιωϑεὶς ἰσχυρογνώ- 
μονι λογισμῷ ϑᾶττον ἀναγχάζει τὸν βιαζόμενον ἀπειπεῖν 

ἢ ὑπομένει τι δρᾶσαι τῶν παρὰ γνώμην. ἀλλ᾽ ἄπιστον ἴσως 

τοῖς μὴ πεπονϑόσιν ἀρετὴν τὸ λεγόμενον: χαὶ γὰρ ἐχεῖνο τοῖς 
τοὺς παγχρατιαστὰς οὐχ εἰδόσι, γέγονε δ᾽ οὐδὲν ἧττον ἐπ᾽ 
ἀκηϑείας. εἰς ταῦτα δ᾽ ἀπιδὼν ᾿Αντισϑένης δυσβάσταχτον 
εἶπεν εἶναι τὸν ἀστεῖον: ὡς Ἰὰρ ἣ ἀφροσύνη χοῦφον χαὶ 
φερόμενον, (οὕτως) ἣ φρόνησις ἐρηρεισμένον χαὶ ἀχλινὲς χαὶ 

βάρος ἔχον ἀσάλευτον. ὁ δὲ δὴ τῶν Ἰουδαίων νομοϑέτης 
τὰς τοῦ σοφοῦ γεῖρας | βαρείας εἰσάγει (ἔχοα, 11, 12), διὰ 

συμβόλων τὰς πράξεις αἰνιττόμενος οὐχ ἐπιπολαίως ἀλλὰ 
παγίως ἐρηρεισμένας ἀπὸ διανοίας ἀρρεποῦς. πρὸς οὐδενὸς 

οὖν ἀναγχάζεται, ἅτε χαταπεφρονηχὼς μὲν ἀλγηδόνων. 

χαταπεφρονηχὼς ὃὲ ϑανάτου, νόμῳ δὲ φύσεως ὑπηχόους ἔχων 
ἅπαντας ἄφρονας: ὅνπερ γὰρ τρόπον αἰγῶν μὲν χαὶ βοῶν 

χαὶ προβάτων αἰπόλοι χαὶ βουχόλοι χαὶ νομεῖς ἀφηγοῦνται, 

τὰς δ᾽ ἀγέλας ἀμήχανον ἐπιτάξαι ποιμέσι, τὸν αὐτὸν τρόπον 
οἱ μὲν πολλοὶ ϑρέμμασιν ἐοικότες ἐπιστάτου χαὶ ἄρχοντος 5 

δέονται, ἡγεμόνες δ᾽ εἰσὶν οἱ ἀστεῖοι τὴν τῶν ἀγελαρχῶν 
΄ ῃ “8. - 

81 τεταγμένοι τάξιν. “Ὅμηρος μὲν οὖν ..ποιμένας λαῶν““ εἴωϑε 

92 

χαλεῖν τοὺς βασιλέας, ἢ δὲ φύσις τοῖς ἀγαϑοῖς χυριώτερον 

τουτὶ τοὔνομα ἐπεφήμισεν, εἴ γε ἐχεῖνοι ποιμαίνονται τὸ πλέον 
ἢ ποιμαίνουσιν --- ἄχρατος γὰρ αὐτοὺς ἄγει χαὶ εὐμορφία 5: ἢ ποιμ 
πέρμοταά τε χαὶ ὄψα χαὶ τὰ μαγείρων καὶ σιτοποιῶν ἡδύ- 

σματα. ἵνα τὰς ἀργύρου χαὶ χρυσοῦ χαὶ τῶν σεμνοτέρων 
»} , , ΠΝ τ ΠΟΥ 0) 55 χ ΄, ἐπιϑυμίας παραλείπω ---, τοῖς δ᾽ ὑπ οὐδενὸς συμβέβηχε 

δελεάζεσϑαι, νουϑετεῖν δὲ χαὶ ὅσους ἂν αἴσϑωνται πάγαις 

ἡδονῆς ἁλισχομένους. 
ὖ [τ ΓΥ ς ᾿ ᾿Ν ΄ 

(6.) “Ὅτι δ᾽ οὐχ αἱ ὑπηρεσίαι μηνύματ'᾽ εἰσὶ δουλείας, 
ἐναργεστάτη πίστις οἱ πόλεμοι" τοὺς γὰρ στρατευομένους ἰδεῖν 
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ΕῚ 
ἔστιν αὐτουργοὺς ἅπαντας, οὐ μόνον τὰς πανοπλίας χομίζοντας. 
. " ΠΟ τὰ " Ἀ ΕῚ ΄ - ΄ - ΄ ΄ 
ἀλλὰ χαὶ ὅσα πρὸς τὴν ἀναγχαίαν χρῆσιν ὑποζυγίων τρόπον 

ἐπηχϑισμένους, εἴτ᾽ ἐφ᾽ ὑδρείαν ἐξιόντας χαὶ φρυγανισμὸν Ψ 

᾿ ΄ . ν ᾿Ὶ Ν 2 Ἁ 2 

χαὶ χιλὸν χτήνεσι. τὰ γὰρ πρὸς τοὺς ἐχϑροὺς ἐν ταῖς 

στρατείαις τί ὃεῖ υαχρηγορεῖν, τάφρους ἀνατεμνόντων ἣ τείχη 
΄ “ ΄ ΄' Ἃ σ 

χατασχευαζόντων ἢ τριήρεις ναυπηγουμένων ἣ ὅσα ὑπουρ: 

ἡίας: ἢ τεχνης πάντα χερσὶ χαὶ τῷ ἄλλῳ σώματι ὕπηρε- 
7 

τούντων. ἔστι δέ τις χαὶ χατ' εἰρήνην πόλεμος τῶν ἐν τοῖς 
Ὁ ,,) 

ὅπλοις οὐχ ἀποδέων, ὃν ἀδοξία χαὶ πενία χαὶ δεινὴ σπάνις 

τῶν ἀνοαγχαίων συγχροτοῦσιν., ὑφ᾽ οὗ βιασϑέντες ἐγχειρεῖν χαὶ 

τοῖς δουλοπρεπεστάτοις Ἐκ που τηι; σχάπτοντες, γεωπο- 

νοῦντες, βαναύσους ἐπιτηδεύοντες τέχνας, ὑπηρετοῦντες ὁ 
ἢ 

τ ς 

ἕνεχα τοῦ παρατρέφεσθϑαι, πολλάχις δὲ χαὶ χατὰ μέσην 
ἀγορὰν ἀχϑοφοροῦντες ἐν ἡλιχιωτῶν χαὶ συμφοιτητῶν χαὶ 

ὅ συνεφήβων ὄψεσιν. ἕτερο! δ᾽ εἰσὶν ἐχ γένους δοῦλοι τὰ τῶν 

ἐλευϑέρων εὐμοιρία τύχης μετιόντες. ἐπίτροποι γὰρ οἰχιῶν 

χαὶ χτημάτων χαὶ μεγάλων οὐσιῶν, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ τῶν ὁμο- 

δούλων ἄρχοντες χαϑίστανται, πολλοὶ δὲ χαὶ γυναῖχας χαὶ 
παῖδας ὀρφανοὺς δεσποτῶν ἐπε πράπησαν; φίλων χαὶ συγγενῶν 

προχριϑέντες εἰς πίστιν: ἀλλ᾿ ὅμως εἰσὶ δοῦλοι, δανείζοντες. 

ὠνούμενοι, προσόδους ἐχλεγόμενοι, ϑεραπευόμενοι.. τί οὖν 

ϑαυμαστόν, εἰ χαὶ χατὰ τοὐναντίον ὀλίσϑῳ τις εὐτυχίας 
δουλιχκὰς χρείας ἐπιτελεῖ: τὸ δ᾽ ὑπαχούειν ἑτέρῳ τὴν ἐλευ- 
ϑερίαν ἀφαιρεῖται. χαὶ πῶς πατρὸς μὲν ἢ υ»τρὸς ἐπιταγμάτων 

παῖδες ἀνέχονται, γνώριμοι δὲ ὧν ὑφηγηταὶ διαχελεύονται: 

δοῦλος γὰρ ἑχὼν οὐδείς. οἵ γς- μὴν τοχέες οὐ τοσαύτην 
'ς ἢ 5 »»» ,ὔ ’ σ ᾽ [η , ὑπερβολὴν ἐπιδείξονταί ποτε μισοτεχνίας. ὥσϑ ἃ μόνα 

σύμβολα δουλείας ἐστί, τὰς ὑπηρεσίας, ἀναγχάσαι ἂν παῖδας 
τοὺς ἑαυτῶν ὑπομένειν. εἰ δέ τινας ὑπ᾽ ϑεαπαιξολοκαταήλιὸν 
- δ᾽ ᾿ » Ἁ 

ἐπευωνιζομένους ἰδών τις οἴεται δούλους εὐϑὺς εἶναι, πολὺ 
- ΄ - Ε ’ 5 2 διαμαρτάνει τῆς ἀληϑείας- οὐ γὰρ ἣ πρᾶσις ἢ χύριον ἀπο- 
φαίνει τὸν πριάμενον ἣ τὸν πραϑέντα δοῦλον, ἐπεὶ χαὶ 
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πατέρες υἱῶν τιμὰς χατέϑεσαν χαὶ υἱοὶ πολλάχις πατέρων ἢ 
ἊΣ λῃστείας ἀπαχϑέντων ἡ χατὰ πόλεμον αἰχμαλώτων 
γενομένων, οὃς οἱ τῆς φύσεως νόμοι τῶν χάτωϑεν ὄντες 
βεβαιότεροι γράφουσιν ἐλευϑέρους. ἤδη δέ τινες χαὶ προσ- 

ὑπερβάλλοντες εἰς τοὐναντίον περιήγαγον τὸ πρᾶγμα, δεσπό- 

ται γενόμενοι τῶν πριαμένων ἀντὶ δούλων: ἔγωγ᾽ οὖν ἐϑεα- 

σάμτην πολλάχις εὔμορφα παιδισχάρια χαὶ φύσει στωμύλα δυσὶν 

ὁρμητηρίοις, ὄψεως κάλλει χαὶ τῇ περὶ λόγους χάριτι, πορ- 

ϑοῦντα τοὺς χεχτημένους- ἑλεπόλεις γὰρ ταῦτα ψυχῶν ἀνι- 

δρύτων χαὶ ἀνερματίστων, μηχανημάτων ἁπάντων ὅσα ἐπὶ 
ἀνατροπῇ τειχῶν χατασχευάζεται σϑεναρώτερα. σημεῖον δέ" 

θεραπεύουσιν, ἱχετεύουσιν, εὐμένειαν ὡς παρὰ τύχης χαὶ 

ἀγαϑοῦ δαίμονος αἰτεῖσϑαι γλίχονται, καὶ παρορώμενοι μὲν 
σφαδάζουσιν, εἰ δ᾽ αὐτὸ μόνον τὸ βλέμμα ἵλεων ϑεάσαιντο, 

Ἐ7ηϑύτες ἀνορχοῦνται. εἰ μὴ χαὶ τὸν λέοντας ὠνησάμενον 

δεσπότην φατέον εἶναι λεόντων, ὅς, εἰ μόνον ἐπανατείναιντο 
τὰς ὄψεις, οἵους ἐπρίατο χυρίους ὃ δύστηνος, ὡς χαλεποὺς 
χαὶ ὠμοϑύμους, αὐτίχα παϑὼν εἴσεται. τί οὖν; οὐχ οἰόμεϑα 

τὸν σοφὸν ἀδουλωτότερον εἶναι λεόντων, ἐλευϑέρᾳ χαὶ 
ἀτρώτῳ ψυχῇ τὴν ἀλχὴν ἔγοντα μᾶλλον ἢ εἰ σώματι φύσει : ρ ϊ ν χῃ Ἱ ͵ εχ μμαλ ο ἰ μ Ὶ Ἦν 

δούλῳ χαὶ εὐτονίᾳ χραταιοτάτῃ ἰσχύος ἀφηνιάζοι; 

(1) Μαάϑοι δ᾽ ἄν τις τὴν ἐλευϑερίαν, ἣ περὲ τὸν 
5» ε Γ Ὰ » 950 ν" Ἀ 5 Ὰ, 

σπουδαῖόν ἔσει χαὶ ἐξ ἑτέρων" δοῦλος εὐδαίμων πρὸς ἀλήϑειαν 

οὐδείς" τί γὰρ ἀθλιώτερον ἢ πάντων ἄχυρον εἶναί τινα χαὶ 
ξαυτοῦ; ὃ δέ γε σοφὸς εὐδαίμων, ἕρμα χαὶ πλήρωμα χαλο- 3 

3 , Σ ΄ 5 ὃ Υ - "ν ὌΝ ΄ ὰ» σ “Χ χαγαϑίας ἐπιφερόμενος, ἐν ἣ τὸ κῦρός ἐστιν ἁπάντων (ὥστ᾽ 
ΕῚ 75» ,» ΄ ξ΄ - » ὧν 

ἀναμφιβόλως χαὶ ἐξ ἀνάγκης ὃ σπουδαῖος ἐλεύϑερός ἐστι. 

πρὸς τούτοις τίς οὐχ ἂν εἴποι τοὺς φίλους τῶν ϑεῶν ἐλευ- 

ϑέρους εἶναι: εἰ μὴ τοῖς μὲν τῶν βασιλέων ἑταίροις [ ἄξιον 

οὐ μόνον ἐλευϑερίαν ἀλλὰ χαὶ ἀρχὴν ὁμολογεῖν συνεπιτρο- 

πεύουσι χαὶ συνδιέπουσι τὴν ἡγεμονίαν, τοῖς ὃὲ ϑεῶν τῶν 
5 ’ Ὁ ΄ ϑ ; [ΑἹ «γαῖ εὖ ΄ δ Ἀ 

ὀλυμπίων δουλείαν ἐπιφημιστέον, οἱ διὰ τὸ φιλόϑεον εὐϑὺς 
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ρ - »ν Ε ΄ » ’, 2 2. ν"-.4 

γενόμενοι ϑεοφιλεῖς, ἴσῃ ἀντιτιμνηϑέντες εὐνοίᾳ, παρ᾽ ἀληϑεία 
, ἢ ΓΙ ΄ ᾿ Ι { 

δικαζούσῃ, χαϑάπερ οἱ ποιηταί φασι, πανάρχοντές τε χαὶ 
[αἹ ἌΧ “Ὁ ΘΝ ὦ Ξ: ΄ ΡΣ ΑΞ. Ἴ ὃ ΄ 

βασιλέες βασιλέων εἰσί. νεανικώτερον δ᾽ ὁ τῶν ᾿Ιουδαίων 

νημοϑέτης προσυπερβάλλων, ἅτε Ἰυμνῆς ὡς λόγος ἀσχητὴς 
φιλοσοφίας, τὸν ἔρωτι ϑείῳ χατεσχημένον χαὶ τὸ ὃν μόνον 

ϑεραπεύοντα οὐχέτ᾽ ἄνϑρωπον ἀλλὰ ϑεὸν ἀπετόλμησεν εἰπεῖν 

(Εχοα. 7, 1): ἀνθρώπων μέντοι ϑεόν, οὐ τῶν τῆς φύσεως 

μερῶν, ἵνα τῷ πάντων χαταλίπῃ πατρὶ τὸ ϑεῶν εἶναι βασιλεῖ 

χαὶ ϑεῷ. ἀρ ἄξιον τὸν προνομίας τοσαύτης τετυχηχότα 
δοῦλον ἢ μόνον ἐλεύϑερον εἶναι νομίζειν; ὃς εἰ χαὶ ϑείας 
οὐχ ἠξίωται μοίρας χαϑ' αὑτόν, ἀλλά τοι δι 

ὰ ͵ , 

χρῆσϑα! πάντως ὥφειλεν εὐδαιμονεῖν. οὔτε γὰρ ἀσϑενὴς ὃ 

τὸ φίλῳ ϑεῷ 

ὑπέρμαχος οὔτε φιλιχῶν ἀμελὴς διχαίων ϑεὸς ἑταιρεῖος ὧν 

χαὶ τὰ χατὰ τοὺς ἑταίρους ἐφορῶν. ἔτι τοίνυν, ὥσπερ τῶν 

πόλεων αἱ μὲν ὀλιγαρχούμεναι χαὶ τυραννούμεναι δουλείαν 
᾿ -ὠτλιδὴν . ἃ Σ 

ὑπομένουσ! χαλεποὺς χαὶ βαρεῖς ἔχουσαι δεσπότας τοὺς ὑπαγο- 

σένους χαὶ χρατοῦντας, αἱ δὲ νόμοις ἐπιμεληταῖς χρώμεναι 

χαὶ προστάταις εἰσὶν ἐλεύϑεραι, οὕτως χαὶ τῶν ἀνθρώπων. 

παρ οἷς μὲν ὀργὴ ἣ ἐπιϑυμία ἤ τι ἄλλο πάϑος ἢ χαὶ 
»] ΄ ,’ Ὁ ΄ ΄ “ὁ “- σ μι Ἱ 

ἐπίβουλος χαχία δυναστεύει, πάντως εἰσὶ δοῦλοι, ὅσοι δὲ μετὰ 
΄ - ΄ δι ΄ ΄ 

γόμου ζῶσιν, ἐλεύϑεροι. νόμος δὲ ἀψευδὴς ὃ ὀρϑὸς λόγος, 

οὐχ ὑπὸ τοῦ δεῖνος ἣ τοῦ δεῖνος, ὕϑνητοῦ φϑαρτός, ἐν 

χαρτιδίοις ἢ στήλαις, ἄψυχος ἀψύχοις, ἀλλ᾿ ὑπ᾽ ἀϑανάτου 

φύσεως ἄφϑαρτος ἐν ἀϑανάτῳ διανοίᾳ τυπωϑείς. διὸ χαὶ 
ϑαυμάσαι ἄν τις τῆς ἀμβλυωπίας τοὺς τρανὰς οὕτω πραγ- 

μάτων ἰδιότητας μὴ συνορῶντας, οἱ μεγίστοις μὲν δήμοις 

᾿Αϑήναις χαὶ Λαχεδαίμονι πρὸς ἐλευϑερίαν αὐταρχεστάτους 

εἶναί φασι τοὺς Σόλωνος χαὶ Λυχούργου νόμους χρατοῦντάς 
τε χαὶ ἄρχοντας, πειϑαρχούντων αὐτοῖς τῶν πολιτευομένων, 

"ἋΣ δὲ 3 . ΖΑ » ωλ ᾿Ξ ες Ἁ » »Ὰ"» ᾿ Ἁ 

σοφοῖς δὲ ἀνδράσι τὸν ὀρϑὸν λόγον, ὃς χαὶ τοῖς ἄλλοις ἐστὶ 
, ΄ ΄ 5» 

πηγὴ νόμοις, οὐχ ἱχανὸν εἶνα!: πρὸς μετουσίαν ἐλευϑερίας 
Ἃ “Ἁ ΄ 

ὑπαχούουσι πάντων, ἅττ᾽ ἂν ἣ προστάττῃ ἢ ἀπαγορεύῃ. πρὸς 
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τοίνυν τοῖς εἰρημένοις ἐναργεστάτη πίστις ἐλευϑερίας ἰσηγορία! 

ἣν οἱ σπουδαῖοι πάντες΄ ἄγουσι πρὸς ἀλλήλους. ὅϑεν χαὶ 

τὰ τρίμετρα φιλοσόφως ἐχεῖνά φασιν εἰρήσϑαι" 

Ι οὐ γὰρ μετεῖναι τῶν νόμων δούλοις ἔφυ". “ Ρ.4ὅ8 Ν. 

χαὶ παλιν’ δ 

Ὁ Ο ΄ ς , , ΝΣ :: 

δοῦλος πέφυχας, οὐ μέτεστί σοι λόγου. 

χαϑάπερ οὖν ὃ μουσιχὸς νόμος ἅπασι τοῖς ἐπιτετηδευχόσι 
υουσιχὴν ἰσηγορίας τῆς ἐν τῇ τέχνῃ μεταδίδωσι χαὶ ὁ γραμμα- 

τιχὸς ἢ ὃ γεωμετριχὸς γραυματιχοῖς ἢ γεωμέτραις, οὕτω χαὶ Ί 
ὃ ἐν τῷ βίῳ νόμος τοῖς ἐμπείροις τῶν βιωτιχῶν. οἵ δὲ 10 

σπουδαῖοι πάντες ἔμπειροι τῶν χατὰ τὸν βίον πραγμάτων 

εἰσίν, ὁπότε χαὶ τῶν ἐν ἁπάσῃ τῇ φύσει" χαὶ εἰσί τινες αὐτῶν 

ἐλεύϑεροι, ὥστε χαὶ ὅσοι τούτοις ἰσηγορίας μετέχουσιν. οὐδεὶς 

ἄρα τῶν σπουδαίων δοῦλος. ἀλλ᾽ ἐλεύϑεροι πάντες. (8.) ἀπὸ 

δὲ τῆς αὐτῆς ἀφορμῆς χαὶ ὅτι δοῦλος ὁ ἄφρων ἐστίν, ἐπι- 1 
δειχϑήσεται: ὥσπερ γὰρ ὃ χατὰ μουσιχὴν νόμος οὐ δίδωσιν 

χατὰ γραμμα- ἰσηγορίαν ἀυούσοις πρὸς μεμουσωμένους οὐδ᾽ ὃ 

τιχὴν ἀγραμμάτοις πρὴς γραμματικοὺς οὐδὲ συνόλως ὃ τεχ- 
) . ΕΝ, 

νιχὸς πρὸς τεχνίτας ἀτέχνοις. οὕτως οὐδ ὃ βιωτιχὸς νόμος 
ἌΨῃΨ.Ν λιν ας μεταδίδωσι τοῖς χατὰ τὸν βίον ἀπείροις πρὸς ἐμπεί- : ΌΦ Θ 

οἵ 

ρους. τοῖς δ᾽ ἐλευϑέροις ἢ ἐχ νόμου πᾶσιν ἰσηγορία δίδοται" 

χαὶ εἰσί τινες τῶν σπουδαίων ἐλεύϑεροι" χαὶ τῶν βιωτιχῶν 

πειροι μὲν οἵ φαῦλοι. ἐμπειρότατοι δ᾽ οἱ σοφοί" οὐχ ἄρ᾽ 
εἰσί τινες τῶν φαύλων ἐλεύϑερο:, δοῦλοι δὲ πάντες. ὁ δὲ 

“ήνων. εἰ χαΐ τις ἄλλος ὑπ ἀρετῆς ἀχϑείς. νεανιχώτερον 30 

ἀποδείχνυσι περὶ τοῦ μὴ εἶναι τοῖς φαύλοις ἰσηγορίαν πρὸς 
ἀστείους. φησὶ γάρ᾽ «οὐχ οἰμώξεται μὲν ὁ φαῦλος, ἐὰν 

ἀντιλέγῃ τῷ σπουδαίῳ; οὐχ ἄρ᾽ ἐστὶν ἰσηγορία τῷ φαύλῳ 

πρὸς σπουδαῖον. οἷὸ᾽ ὅτι πολλοὶ τοῦ λόγου χαταχερτομή- 

σουσιν ὡς αὐθαδείᾳ τὸ πλέον ἐρωτηϑέντος ἢ συνέσει. μετὰ 5 
δὲ τὴν χλεύην παυσάμενοι τοῦ γέλωτος ἣν ἐθελήσωσι δια- 
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χύψαι χαὶ τὸ λεγόμενον σαφῶς τ υνῇσα!, χαταΊ γϑδης 

αὐτοῦ τὸ ἀψευδὲς εἴσονται, ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ μᾶλλον οἰμώξεταί 

τις ἢ τῷ μὴ πειθαρχεῖν τῷ σοφῷ. ζημία γὰρ αρηβμόξαιν 

ἢ ἀτιμία ἣ φυγαὶ ἢ α ἡθια διὰ πληγῶν ὕβρεις ἢ ὅσα ὁμοιότροπα 

βραχέα χαὶ τὸ μηδὲν ἀντιτιϑέμενα χαχίαις χαὶ ὧν αἵ χαχίαι 

δημιουργοί. τοὺς δὲ πολλούς, οὐ συνορῶντας τὰς ψυχῆς 

βλάβας διὰ λογισμοῦ πήρωσιν, ἐπὶ μόναις ταῖς ἐχτὸς συμ- 

βέβηχεν ἄχϑεσϑαι, τὸ χριτήριον ἀφῃρημένους, ᾧ μόνῳ χατα- 

λαβεῖν ἔστι διανοίας ζημίαν. εἰ ὃὲ δυνηϑεῖεν ἀναβλέψαι, 

ϑεασάμενοι τὰς δι᾿ ἀφροσύνης ἀπάτας χαὶ τὰς ἐχ |. δειλίας 
ἐπηρείας χαὶ ὅσα ἀχολασία τ παρῴνησεν Ὁ ἀδιχία παρηνόμησεν, 

ἐπὶ ταῖς τοῦ ἀρίστου συμφοραῖς λύπης ἀπαύστου γεμισϑέντες 

οὐδὲ παρηγορίας δ’ ὑπερβολὰς χαχῶν ἀνέξονται. ἔοιχε δὲ ὁ 

Ζήνων ἀρύσασϑαι τὸν λό ἦον ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς τῆς Ἰουδαίων 
νομοϑεσίας, ἐν ἣ δυοῖν ὄντοιν ἀδελφοῖν, τοῦ μὲν σώφρονος. 

τοῦ δ᾽ ἀχολάστου, λαβὼν οἶχτον ὃ χοινὸς ἀμφοῖν πατὴρ τοῦ 
." Ε] . - -" χ " υἡ ἐπ᾿ ἀρετὴν ἥκοντος εὔχεται. ἵνα δουλεύσῃ τῷ ἀδελφῷ. 
Ὶ Ὁ 

δοχοῦν μέγισ τον εἶναι! χαχόν, δουλείαν, ἀγαϑὸν τελεώτατον τ 

ὑπολαμβάνων ἄφρον!, τὸ μὲν αὐτεξούσιον ἀφῃρημένῳ πρὸς 
- 

τὸ μὴ σὺν ἀδείᾳ πλημμελεῖν, ἐχ δὲ τῆς τοῦ προεστῶτος προ- 

στασίας βελτιωϑησομένῳ τὸ ἦϑος. 

(9). Τὰ μὲν οὖν λεχϑέντα πρὸς ἐτὴν τοῦ ζητουμένου ἢ 
διασύστασιν ἔμοιγε ἀποχρῶντα ἦν. ἐπεὶ δὲ τὰ ποιχίλα τῶν 
νοσημάτων ἰατροῖς ἔϑος ποιχιλωτέραις ἡμπλδὰ ϑεραπείαις. 

ἘΠνὉ χαὶ τοῖς παραδόξοις νομιζομένοις τῶν προβλημάτων 

διὰ τὸ ἄηϑες ἐπαγειν πίστεις ἐπαλλήλους προσεγχρίοντας" 
μόλις γὰρ ἔνιοι συνεχεία πληττόμενοι τῶν ἀποδείξεων 

αἰσϑάνονται. λέγεται τοίνυν οὐχ ἀπὸ σχοποῦ, ὅτι ὃ φρονίμως 
πάντα ποιῶν εὖ ποιεῖ πάντα, ὃ δ᾽ εὖ ποιῶν πάντα ὀρϑῶς 

ποιεῖ πάντα, ὁ ὃ᾽ ὀρϑῶς πάντα ποιῶν χαὶ ἀναμαρτήτως χαὶ 

ἀμέμπτως χαὶ ἀνεπιλήπτως χαὶ ἀνυπευϑύνως χαὶ ἀζημίως, 

ὥστ᾽ ἐξουσίαν σχήσει πάντα δρᾶν χαὶ ζῆν ὡς βούλεται" ᾧ δὲ 

11 

ὃ0 

ὧι “.1 
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“- 5 2Ὰ ΄Ἁφ΄ μ)} » ΟΥΤ Δι ᾿ ΄ ’, 

ταῦτ᾽ ἔξεστιν, ἐλεύϑερος ἂν εἴη. ἀλλὰ μὴν πάντα φρονίμως 
Η -" 5 - ΄ “»», ας ΤῸ ΄ ᾿ . “Ὁ 
00 ποιεῖ ὃ ἀστεῖος" μόνος ἄρα ἐστὶν ἐλεύϑερος. χαὶ μὴν ὃν 

υἡ ἐνδέχεται μήτ᾽ ἀναγχάσαι μιήτε χωλῦσαι, ἐχεῖνος οὐχ ἂν 
εἴη δοῦλος: τὸν δὲ σπουδαῖον οὐχ ἔστιν οὔτ᾽ ἀναγχάσαι 

" ῶ ΕῚ Ὑ Ὁ “- ἴπ -" σ Ἂ) ὙῸ Ξ οὔτε χωλῦσαι" οὐχ ἄρα δοῦλος ὃ σπουδαῖος. ὅτι ὃ οὐτ ὅ 

ἀναγχάζεται οὔτε χωλύεται, δῆλον" χωλύεται μὲν γὰρ ὃ μὴ 

τυγχάνων ὧν ὀρέγεται, ὀρέγεται δ᾽ ὃ σοφὸς τῶν ἀπ᾽ ἀρετῆς, 
ὧν ἀποτυγχάνειν οὐ πέφυχε. χαὶ μὴν εἰ ἀναγχάζεται, δῆλον 

ὅτι ἄκων τι ποιεῖ" ἐν οἷς ὃὲ αἱ πράξεις, ἢ ἀπ᾽ ἀρετῆς εἰσι 
Ἁ ’ , μ᾿ 5 ς ΄ “Ἃ Ι " ας ὙΠ 7. 

χατορϑώματα ἣ ἀπὸ χαχίας ἁμαρτήματα Ἢ μεσα χαὶ αἀδιά- 10 

[-- "--- φορα. τὰ υὲν οὖν ἀπ' ἀρετῆς οὐ βιασϑεὶς ἀλλ᾿ ἐχών «--- 
. , ΄ 2 :} -“ ΄, "} δ δυο ω ἣ Ὁ 3 λ , αἱρετὰ γάρ ἐστιν αὐτῷ πάνθ᾽ ἃ δρᾷ ---, τὰ δ᾽ ἀπὸ χαχίας 

Χ Ἁ ἅτε φευχτὰ οὐδ᾽ ὄναρ πράττει- οὐδὲ μὴν τὰ ἀδιάφορα εἰχός, 
πρὸς ἃ χαϑάπερ ἐπὶ πλάστιγγος ἢ διάνοια ἰσορροπεῖ, δεδι- 

δαγμένη μήτε ὡς δλχὸν ἔχουσι δύναμιν ἐνδιδόναι μήϑ᾽ ὡς 1 

ἀποστροφῆς ἀξίοις δυσχεραίνειν. ἐξ ὧν ἐστι δῆλον, ὅτι οὐδὲν᾽ 

ἄχων ποιεῖ δὐδ᾽ ἀναγχάζεται": δοῦλος δ᾽ εἴπερ ἦν, ἠναγχάζετ' 
ἄν: ὥστ᾽ ἐλεύϑερος ἂν εἴη ὃ ἀστεῖος. 

02 (10.) ἸἘκπεὶ δέ τινες τῶν | ἥκιστα χεχορευχότων Μούσαις ρ. 455 Μ΄. 
λόγων ἀποδειχτιχῶν οὐ συνιέντες, οἱ τὰς χαϑόλου τῶν πραγ- 30 
μάτων ἐμφάσεις παριστᾶσιν, εἰώϑασιν ἐρωτᾶν" τίνες οὖν ἡ 

πρότερον γεγόνασιν ἄνδρες ἣ νῦν εἰσιν, ὁποίους ἀναπλάττετε; 

χαλόν γε ἀποχρίνασϑαι, ὅτι χαὶ πάλαι τινὲς ἦσαν οἱ τῶν 

χαϑ᾽ ἑαυτοὺς ἀρετῇ διέφερον, ἡγεμόνι μόνῳ ϑεῷ χρώμενοι 

χαὶ χατὰ νόμον, τὸν ὀρϑὸν φύσεως λόγον, ζῶντες, οὐκ ἐλεύ- 90 

ὕϑεροι μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοὺς πλησιάζοντας ἐλευϑέρου φρονή- 

ματος ἀναπιμπλάντες, χαὶ ἐφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν ἔτ᾽ εἰσὶν ὥσπερ 
εἰχόνες ἀπὸ ἀρχετύπου γραφῆς, σοφῶν ἀνδρῶν χαλοχαγαϑίας, 

09 τυπωϑέντες. οὐ γάρ, εἰ αἱ τῶν ἀντιλεγόντων ψυχαὶ χεχη- 

ρεύχασιν ἐλευϑερίας, ὕπ᾽ ἀφροσύνης χαὶ τῶν ἄλλων χαχιῶν 30 

δουλαγωγηϑεῖσαι, διὰ τοῦτο χαὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος. εἰ 

δὲ ἡ χατὰ στίφη μεγάλα προΐασιν ἀγεληδόν, ϑαυμαστὸν 
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5 Ἷ - [, σ ᾿Ὶ Ἃ ν. ’, 2 

οὐδέν: πρῶτον μέν, ὅτι τὰ λίαν χαλὰ σπάνια, εἰτ ἐπειδγ 

τὸν τῶν εἰχαιοτέρων ἐχτρεπόμενοι πολὺν ὅμιλον ϑεωρίᾳ τῶν 

τῆς φύσεως σχολάζουσιν, εὐχόμενοι μέν, εἴ πως ἐνῆν, ἐπα- 

γορϑώσασϑαι τὸν βίον --- χοινωφελὲς γὰρ ἣ ἀρετή ---, τὸ 

δὲ ἀδυνατοῦντες, πλημμυρούντων χατὰ πόλεις ἀλλοχότων 

πραγμάτων, ἃ ψυχῆς πάϑη (καὶ) καχία: συνηύξησαν, ἀπο- 

διδράσχουσιν, ὡς μὴ τῇ ῥύμῃ τῆς φορᾶς χαϑάπερ ἀπὸ 

χειμάρρου βίας χατασυρεῖεν. ἡμᾶς έ, εἰ βελτιώσεως ζῆλός 

τις ἦν, ἰχνηλατεῖν ἔδει τὰς τούτων χαταδύσεις χαὶ ἱχέτας 

χαϑεζομένους παραχαλεῖν, ἵνα τεϑηριωμένον τὸν βίον προσ- 

ελϑόντες ἐξημερώσωσιν, ἀντὶ πολέμου χαὶ δουλείας χαὶ χαχῶν 

ν 2 5 ’ δ ὦ ΄ Ν ΑῚ - »; 3, ""ὮὋ: 

ἀμυϑήτων εἰρήνην χαὶ ἐλευϑερίαν χαὶ τὴν τῶν ἄλλων ἀγαϑῶν 

ἀφϑονίαν περιρρεομένην χαταγγείλαντες. νυνὶ δὲ χρημάτων 

μὲν ἕνεχα πάντας μυχοὺς ἐρευνῶμεν χαὶ γῆς στρυφνὰς χαὶ 

ἀποχρότους φλέβας ἀναστέλλομεν, χαὶ μεταλλεύεται μὲν πολλὴ 

τῆς πεδιάδος, μεταλλεύεται δὲ οὐχ ὀλίγη τῆς ὀρεινῆς, χρυσὸν 

χαὶ ἄργυρον, χαλχόν τε χαὶ σίδηρον. χαὶ τὰς ἄλλας ὕλας 

» ΄ 
-“ οὗ δ, ΝΜ δ΄ Ἁ - 

ἀναζητούντων. ϑεοπλαστοῦσα ὃὲ ἢ χένη δόξα τὸν τῦφον 

Ψ ΝΥ -“ , ΄ Ν Γ, ΓᾺ -Ό΄Σ 

ἄχρι καὶ βυϑοῦ χατέβη ϑαλάττης διερευνωμένη, μὴ τί τῶν 

πρὸς αἴσϑησιν ἀφανὲς ἐναπόχειταί που χαλόν: χαὶ λίϑων 

ποικίλων χαὶ πολυτελῶν ἀνευροῦσα ἰδέας, τὰς μὲν πέτραις 
Ὁ) ν᾿ ΄ 

προσπεφυχυίας, τὰς δ᾽ ὀστρέοις, αἵ χαὶ τιμαλφέστεραι γεγό- 

νασιν, ὄψεως ἀπάτην ἐξετίμησε. φρονήσεως ὃὲ ἢ σωφρο- 

σύνης ἢ ἀνδρείας ἢ διχαιοσύνης ἕνεχα γῇ μὲν ἀπόρευτός 

ἐστι χαὶ ἢ βάσιμος, πελάγη ὃὲ ἄπλωτα τὰ χαϑ' ἑχάστην 

ὥραν τοῦ ἔτους ναυχλήροις ἐμπλεόμενα. χαίτοι τίς ἣ μαχρᾶς 
6 ΄ μ] “ , »} ᾿ ’ ἊΝ ν Α 

δδοιπορίας ἢ τοῦ ϑαλαττεύειν ἔστι Ι χρεία πρὸς ἔρευναν χαὶ 

ζήτησιν ἀρετῆς, ἧς τὰς ῥίζας ὃ ποιῶν οὐ μαχρὰν ἀλλ 
΄ ᾿ ῳ ἰδ - ) 

οὅτωσὶ πλησίον ἐβάλετο; χαϑάπερ χαὶ ὁ σοφὸς τῶν ᾿Ιουδαίων 

γομοϑέτης φησίν: ,,ν τῷ στόματί σου χαὶ ἐν τῇ χαρδίᾳ 

σου χαὶ ἐν ταῖς χερσί σου“ (Πα. 80, 14), αἰνιττόμενος διὰ 

συμβόλων λόγους, βουλάς, πράξεις ἃ δὴ πά εωργιχῆς 
Ὁ γοὺς; 59 Πρ Σ ἢ ντα γεωργίχης 

θ4 
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0ῖ 
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09 τέχνης δεῖται. οἱ μὲν οὖν ἀργίαν πόνου προτιμήσαντες οὐ 
υόνον τὰς βλάστας ἐκώλυσαν, ἀλλὰ χαὶ τὰς ῥίζας ἀφαυάναντες 
ἔφϑειραν- οἵ δὲ λὴν μὲν βλαβερὸν ᾿γούμε εἴ ἔφϑειραν: οἱ ὃὲ σχολὴν μὲν βλαβερὸν ἡγούμενοι, πονεῖν 
μὸ 2 4 5) “Ὁ, ΄ -Ὁ - 

δὲ ἐθέλοντες, ὥσπερ εὐγενῆ μοσχεύματα γεωργοῦντες, τῷ 

συνεχεῖ τῆς ἐπιμελείας οὐρανομήχεις ἐστελέχωσαν ἀρετάς, 5 
5 - ἈΝ Ὁ. 2 Υ̓ ν ΄ » ’, »} ΄ 

ἀειϑαλῆ χαὶ ἀϑάνατα ἔρνη χαρπὸν φέροντα εὐδαιμονίαν οὐδέ- 
΄ " σ ᾿Ὶ ΄ » ) ΡΎΚ ἐν ὑξ α 5 

ποτε λήγοντα ἤ. ὥς τινες, οὐ φέροντα, αλλ αὐτὰ ὄντα εὐδαι- 
, α “ 9 , ῃ 4 -" » ΄ 

μονίαν, ἃ Μωυσῆς ὀνόματι συνθέτῳ χαλεῖν εἴωϑεν ὅλοχαρ- 
- 7 ΟΥ τὰ ᾿ . - ΕῚ -"Ὕ ΄ “ΩΣ ε 
τῦ πώματα. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἐχ γῆς βλαστανόντων οὔϑ᾽ ὁ 

χαρπός ἐστι δένδρα οὔτε τὰ δένδρα χαρπός, ἐπὶ δὲ τῶν ἐν 10 
ψυχῇ φυομένων ὅλα δι’ ὅλων εἰς χαρποῦ φύσιν μεταβέβληχε 
τὰ ἔρνη, τὸ φρονήσεως, τὸ διχαιοσύνης, τὸ ἀνδρείας, τὸ 

ς 

- 

Ι σωφροσύνης. (1].) ἔχοντες οὖν τοιαύ αρ ἑαυτοῖς ἀφορ- τ ρρ "ς. .) ἔχοντες οὖν τοιαύτας παρ ς ἄφορ 
μὰς οὐχ ἐρυϑριῶμεν ἔνδειαν σοφίας ἀνθρώπων γένει χαταγ- 
γέλλοντες, ἣν δυνατὸν ἣν ἐχφυσήσαντας χαϑάπερ ἐν ὕλῃ 15 

σπινῦγρα τυφόμενον ζωπυρῆσαι; ἀλλὰ γὰρ πρὸς ἃ μὲν 
᾿Ν πὸ Ὁ ς κ ς 4 Ὑ 

σπεύδειν ἐχρὴν ὡς συγγενέστατα χαὶ οἰχειότατα, πολὺς ὄχνος 
χαὶ ραϑυμίχ συνεχής, ὕφ᾽ ὧν τὰ χαλοχαἀγαϑίας σπέρματα 
᾿ ΠΩΣ τ ὯΝ δΕΩ͂Ν 5 ΄ ΄ σ΄ δ μ, διαφϑείρεται, ὧν δὲ εἰχὸς ἦν ὑστερίζειν, ἵμερος χαὶ πόϑος 

72 ἄπληστος. διὰ τοῦτο πλουσίων μὲν χαὶ ἐνδόξων χαὶ ταῖς 30 
“φῶ - , τ -Ὁ ν , , ᾿Ὶ ΝΥ ἡδοναῖς χρωμένων μεστὴ γῆ χαὶ ϑαάλαττα, φρονίμων ὃξ χαὶ 
διχαίων χαὶ ἀστείων ὀλίγος ἀριϑμός: τὸ δὲ ὀλίγον, εἰ χαὶ 

ὃ σπάνιον, οὐχ ἀνύπαρχτον. μάρτυς δὲ ἣ Ἑλλὰς χαὶ ἢ βάρ- 
βαρος" ἐν τῇ μὲν γὰρ οἵ ἐτύμως ἑπτὰ σοφοὶ προσονομασ- 

θέντες ἤνϑησαν, χαὶ ἄλλων πρότερον χαὶ αὖϑις ὡς εἰκὸς 5: ῷι 

ἀχμασάντων, ὧν ἣ μνήμη παλαιοτέρων μὲν ὄντων ὑήχει 
χρόνων ἠφανίσϑη, νεαζόντων δὲ ἔτι διὰ τὴν ἐπιπολάζουσαν 

14 τῶν συνόντων ὀλιγωρίαν ἐξαμαυροῦται. χατὰ δὲ τὴν βαρ- 

βαρον, ἐν ἧ πρεσβευταὶ λόγων χαὶ ἔργων, πολυανϑρωπότατα 
στίφη χαλῶν χαὶ ἀγαϑῶν ἐστιν ἀνδρῶν" ἐν [Πέρσαις μὲν τὸ 80 

μάγων, οἱ τὰ φύσεως ἔργα διερευνώμενοι πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς 
ἀληϑείας χαϑ' ἡσυχίαν τὰς ϑείας ἀρετὰς τρανοτέραις ἐμφάσεσιν 
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᾿ ΄ “-“ ΄ ΄ - » δος ὧν ᾿ 

τ πὐνεθονται τε χαὶ ἱεροφαντοῦσιν " ἐν Ἰνδοῖς δὲ τὸ γυμνο- 
᾿ -“- - Ἁ “Μ ! 

δ]. σοφιστῶν, οἱ πρὸς τῇ φυσιχῇ χαὶ τὴν ἡϑιχὴν φιλοσοφίαν ᾿ 

διαπονοῦντες ὅλον ἐπίδειξιν ἀρετῆς πεποίηνται τὸν βίον. 

(4(2.) Ἔστι δὲ χαὶ ἢ Παλαιστίνη Συρία χαλοχἀγαϑίας τῦ 
δ οὐχ ἄγονος, ἣν πολυανϑρωποτάτου ἔθνους τῶν ᾿Ιουδαίων οὐχ 

ὀλίγη μοῖρα νέμεται. λέγονταί τινες παρ᾽ αὐτοῖς ὄνομα ᾿Ε)σσαῖοι, 
πλῆϑος ὑπεοτετραχισχίλιοι, χατ᾽ ἐμὴν δόξαν ---- οὐχ ἀχριβεῖ 
τύπῳ διαλέχτου “Ἑλληνιχῇς --- παρώνυμοι ὁσιότητος, ἐπειδὴ 

χαν τοῖς μάλιστα ϑεραπευταὶ ϑεοῦ γεγόνασιν, οὐ ζῷα χατα- 

10 ϑύοντες, ἀλλ᾽ ἱεροπρεπεῖς τὰς ἑαυτῶν διανοίας χατασχευάζειν 

ἀξιοῦντες. οὗτοι τὸ μὲν πρῶτον χωμηδὸν οἰχοῦσι, τὰς πόλεις 
τ πβυμ διὰ τὰς τῶν πολιτευομένων χειροήϑεις ἀνομίας, πὰ 

ὟΝ 7 - ΄ ε ΣΦ] τ, ς - ΄ 

ἰδότες ἐχ τῶν συνόντων ως απ ἄξρος φϑοροποιοῦ νοῦσον 

᾿υ ω; ΟΡΝΑ προσβολὴν ψυχαῖς ἀνίατον: ὧν οἱ μὲν γεω- 

10 πονοῦντες, οἱ δὲ τέχνας μετιόντες ὅσαι συνεργάτιδες εἰρήνης, 

ξαυτούς τε χαὶ τοὺς πλησιάζοντας ὠφελοῦσιν, οὐχ ἄργυρον χαὶ 

χρυσὸν ϑησαυροφυλαχοῦντες οὐδ᾽ ἀποτομὰς γῆς μεγάλας 

χτώμενοι δι᾿ ἐπιϑυμίαν προσόδων, ἀλλ᾽ ὅσα πρὸς τὰς ἀναγ- 

χαίας τοῦ βίου χρείας ἐχπορίζοντες. μόνοι γὰρ ἐξ ἁπάντων 

50 σχεδὸν ἀνθρώπων ἀχρήματοι χαὶ ἀχτήμονες γεγονότες ἐπι- 

τηδεύσει τὸ πλέον ἣ ἐνδεία εὐτυχίας πλουσιώτατοι νομίζονται. 
τὴν ἐπε γπυείαν χαὶ εὐχολίαν, ὅπερ ἐστί, χρίνοντες περιουσίαν. 

βελῶν ἢ ἀχόντων ἣ ξιφιδίων ἢ χράνους ἣ ϑώραχος ἣ ἀσπίδος 

οὐδένα παρ᾽ αὐτοῖς ἂν εὕροις δημιουργὸν οὐὸὲ συνόλως ὅπλο- 

5 ποιὸν ἢ μηχανοποιὸν ἤ τι τῶν χατὰ πόλεμον ἐπιτηδεύοντα" 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅσα τῶν χατ᾽ εἰρήνην εὐόλισϑα εἰς χαχίαν - ἐμπορίας 

γὰρ ἣ χαπηλείας ἢ ναυχληρίας οὐδ᾽ ὄναρ ἴσασι, τὰς εἰς 
πλεονεξίαν ἀφορμὸς ἀποδιοπομπούμενοι. δοῦλός τε παρ᾽ 

αὐτοῖς οὐδὲ εἷς ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐλεύϑεροι πάντες ἀνϑυπουργοῦντες 
0 ἀλλήλοις" χαταγινώσχουσί τε τῶν δεσποτῶν, οὐ μόνον ὡς 

ἀδίκων, ἰσότητα λυμαινομένων, ἀλλὰ χαὶ ὡς ἀσεβῶν, ϑεσμὸν 

φύσεως ἀναιρούντων, ἣ πάντας ὁμοίως γεννήσασα χαὶ ϑρεψα- 

“1 
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δά 
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μένη μητρὸς δίκην ἀδελφοὺς γνησίους, οὐ λεγομένους ἀλλ᾽ 

ὄντας ὄντως, | ἀπειργάσατο: ὧν τὴν συγγένειαν ἢ ἐπίβουλος ν».408 Ν 

πλεονεξία παρευημερήσασα διέσεισεν. ἀντ᾽ οἰχειότητος ἀλλο- 

τριότητα χαὶ ἀντὶ φιλίας ἔχϑραν ἐργασαμένη. φιλοσοφίας 

τε τὸ μὲν λογιχὸν ὡς οὐχ ἀναγχαῖον εἰς χτῆσιν ἀρετῆς 

λογοθήραις, τὸ δὲ φυσιχὸν ὡς μεῖζον ἢ χατὰ ἀνθρωπίνην 

φύσιν μετεωρολέσχαις ἀπολιπόντες, πλὴν ὅσον αὐτοῦ περὶ 

ὑπάρξεως ϑεοῦ χαὶ τῆς τοῦ παντὸς ενέσεως φιλοσοφεῖται, 

τὸ ἠϑιχὸν εὖ μάλα διαπονοῦσιν ἀλείπταις χρώμενοι τοῖς 

πατρίοις νόμοις, οὃς ἀμήχανον ἀνθρωπίνην ἐπινοῆσαι ψυχὴν 

ἄνευ χκατοχωχῆς ἐνθέου. τούτους ἀναδιδάσχονται μὲν χαὶ 

εἶθ εἷς μέν τις τὰς βίβλους ἀναγινώσχει λαβών. ἕτερος δὲ 
5 

“7 

τῶν ἐμπειροτάτων ὅσα μὴ γνώριμα παρελϑὼν ἀναδιδάσχει" 

αὐτοῖς φιλοσοφεῖται. παιδεύονται δὲ εὐσέβειαν, ὁσιότητα, 

διχαιοσύνην, οἰχονομίοαν, πολιτείαν, ἐπιστήμην τῶν πρὸς 

ἀλήθειαν ἀγαϑῶν χαὶ χαχῶν - χαὶ ἀδιαφόρων, αἱρέσεις ὧν 

χρὴ καὶ φυγὰς τῶν ἐναντίων, ὅροις χαὶ χανόσι τριττοῖς 

χρώμενοι, τῷ τε φιλοϑέῳ χαὶ φιλαρέτῳ καὶ φιλανθρώπῳ. 

τοῦ μὲν οὖν φιλοϑέου δείγματα παρέχονται μυρία: τὴν παρ᾽ 

ὅλον τὸν βίον συνεχῆ χαὶ ἐπάλληλον ἁγνείαν, τὸ ἀνώμοτον, τὸ 

ἀψευδές, τὸ πάντων μὲν ἀγαϑῶν αἴτιον, χαχοῦ δὲ υηδενὸς 

νομίζειν εἶναι τὸ ϑεῖον" τοῦ δὲ φιλαρέτου τὸ ἀφιλοχρήματον, 

τὸ ἀφιλόδοξον, τὸ ἀφιλήδονον, τὸ ἐγχρατές, τὸ χαρτεριχόν, 
Ἂ “ἢ 

μὗ ᾿ ὲ 

ἔτι δὲ ὀλιγοδεΐαν, ἀφέλειαν, εὐχολίαν, τὸ ἄτυφον, τὸ νόμιμον, " 

τὸ εὐσταϑές, καὶ ὅσα τούτοις ὁμοιότροπα" τοῦ δὲ φιλαν- 

ϑρώπου εὔνοιαν, ἰσότητα, τὴν παντὸς λόγου χρείττονα χοι- 

μ᾿ Θ 

90 
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- 

νωνίαν, περὶ ἧς οὐχ ἄχαιρον βραχέα εἰπεῖν. πρῶτον μὲν [Π] 

τοίνυν οὐδενὸς οἰχία τίς ἐστιν ἰδία, ἣν οὐ ὐχὶ πάντων εἶνα! 

χοινὴν συμβέβηχε. πρὸς γὰρ τῷ χατὰ ϑιάσους συνοιχεῖν 
ἀναπέπταται χαὶ τοῖς ἑτέρωϑεν ἀφιχνουμένοις τῶν ὅμο- 
“ἿᾺλ ΓΑ 2 ᾿ - « τάνσι δὸ " οιδον τα 4 Δ 

ζήλων. εἶτ᾽ ἐστὶ ταμεῖον ἕν πάντων χαὶ δαπάναι (χοιναῦ, 
χαὶ χοιναὶ μὲν ἐσϑῆγτες, χοιναὶ δὲ τροφαὶ συσσίτια πεποιη- 

μένων τὸ γὰρ ὁμωρόφιον ἢ ὁμοδίαιτον ἢ ὁμοτράπεζον οὐχ 
"“ σ 3ι ὦ ΄ -“ ν ΄ ᾿ 

ἄν τις εὕροι παρ᾽ ἑτέροις μᾶλλον ἔργῳ βεβα!ιούμενον. [ χαὶ 

μήποτ᾽ εἰχύτως: ὅσα γὰρ ἂν υὑεϑ᾽ ἡμέραν ἐργασάμενοι 
λάβωσιν ἐπὶ μισϑῷ, ταῦτ᾽ οὐχ ἴδια φυλάττουσιν, ἀλλ᾽ εἰς 

΄ τ 4 , - 2 Ω 4 Α - φ ᾿ “» 9 

μέσον προτιϑέντες χοινὴν τοῖς ἐθέλουσι χρῆσϑαι τὴν ἀπ᾽ 

αὐτῶν παρασχευάζουσιν ὠφέλειαν. οἵ τε νοσοῦντες οὐχ ὅτι 
πορίζειν ἀδυνατοῦσιν ἀυελοῦνται, τὰ πρὸς τὰς νοσηλείας 

. ὦ»ὕ. 

δ 

ψν τῶν χοινῶν ἔχοντες ἐν ἑτοίμῳ, ὡς μετὰ πάσης ἀδείας 
» ΄ δ ᾿, ΡΣ Ὁ “ ᾿ 

ἀφϑονωτέρων ἀναλίσχειν. αἰδὼς δ᾽ ἐστὶ πρεσβυτέρων χαὶ 
’, 

φράντις; οἷα γονέων ὑπὸ γνησίων παίδων χερσὶ χαὶ διανοίαις 

«υρίαις ἐν ἀφϑονία τῇ πάσῃ γηροτροφουμένων. (13.) τοιού- 

τοὺς ἣ δίχα περιεργίας Ἑλληνιχῶν ὀνομάτων ἀϑλητὰς ἀρετῆς 

ἀκεργόξ εταιῖ φιλοσοφία. Ἰυμνάσματα πρητιϑεῖσα τὰς ἐπαινετὰς 

πράξεις, ἐξ ὧν ἢ ἀδούλωτος ἐλευϑερία βεβαιοῦται. σημεῖον 

ἢξ- πολλῶν χατὰ χαιροὺς ἐπαναστάντων τῇ χώρα δυναστῶν 

χαὶ φύσεσι χαὶ προαιρέσεσι χρησαμένων διαφερηύσα'ς --- οἵ 

υὲν γὰρ πρὸς τὸ ἀτίϑασον ἀγριότητα ϑηρίων ἐχνιχῦσα: σπου- 

δάσαντες, οὐδὲν παραλιπόντες τῶν εἰς ὠμότητα. τοὺς ὑπηχόους 

ἀγεληδὸν ἱερεύοντες ἣ χαὶ ζῶντας ἔτι μαγείρων τρόπον χατὰ 

μέρη χαὶ μέλη χρεουργοῦντες ἄχρι τοῦ τὰς αὐτὰς ὑπομεῖναι 

συμφορὰς ὑπὸ τῆς τὰ ἀνθρώπεια ἐφορώσης δίχης οὐχ ἐπαύ- 
- , 

! σαντο" οἱ δὲ τὸ παραχεχινημένον χαὶ λελυττηχὸς εἰ 
Ὁ 

εἶδος χαχίας “εϑαρμοσάμενοι, Ἐσρμαν ἄλεχτον ἐπιτηδο ύσαντες, 

ἡσυχῇ διαλαλοῦντες, ἠρεμαιοτέρας φωνῆς ὑποχρίσε: βαρύμηνι 

ἦϑος ἐπιδειχνύμενο!, χυνῶν ἰοβόλων τρόπον προσσαίνοντες., 
ἀνιάτων γενόμενοι χαχῶν αἴτιοι, χατὰ πόλεις μἀνημεῖα τῆς 
ῬΒΙΙΟμἶ5 ορόγα γο]. ΥἹ. 2 

1 

8ὅ 

80 

δ9 

ς ἑτέρας 90 
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ἑαυτῶν ἀσεβείας χαὶ μισανϑρωπίας ἀπέλιπον τὰς τῶν πεπον- 

ϑότων ἀλήστους συμφορᾶς ---, ἀλλὰ γὰρ οὐδεὶς οὔτε τῶν 

σφόδρα ὠμοϑύμων οὔτε τῶν πάνυ δολερῶν χαὶ ὑπούλων 
" ᾿ ᾿ Ω 24 - {ν ’ Ἃ ΤΟ σ ᾿Ὶ ΄ 

ἴσχυσε τὸν λεχϑέντα τῶν ᾿ξσσαίων ἣ ὁσίων ὅμιλον αἰτιάσα- 

σϑαι, πάντες δὲ ἀσϑενέστεροι τῆς τῶν ἀνδρῶν χαλοχάγαϑίας 
΄ ΄ 5 ΄ Υ Ὕ ἐδ ΄ 

ἡενόμενοι χαϑαάπερ αὐτονόμοις χαὶ ἐλευϑέροις οὖσιν ἐκ φύσεως 

προσηνέχϑησαν, ἄδοντες αὐτῶν τὰ συσσίτια χαὶ τὴν παντὸς 

λόγου χρείττονα χοινωνίαν, ἣ βίου τελείου χαὶ σφόδρα εὐδαί- 
ψονός ἐστι σαφέστατον δεῖγμα. Σ 

14.) Χρὴ δ᾽, ἐπειδὴ τὰς ἐν τοῖς πλήϑεσιν ἀρετὰς οὐχ ᾽ 

οἴονταί τινες εἶναι τελείας, ἀλλ᾽ ἄχρι συναυξήσεως χαὶ ἐπι- 

δόσεως αὐτὸ μόνον ἵστασϑαι, μάρτυρας βίους τῶν χατὰ μέρος 

ἀνδρῶν ἀγαϑῶν παραγαγεῖν, οἱ σαφέσταται πίστεις ἐλευϑερίας 
ψὰ 8: )) ὧν - - 

εἰσί. Καλανος ἣν Ἰνδὸς γένος τῶν γυμνοσοφιστῶν οὗτος 
χαρτεριχώτατος τῶν χατ᾽ αὐτὸν ἁπάντων | νομισϑεὶς οὐ μόνον 
΄ ᾿ - 5 ΄ . . ᾿ Ν ᾿ ΄ ὯΔ ΩΝ , 

ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἀλλὰ χαὶ πρὸς ἀλλοφύλων, ὃ δὴ σπανιώ- 

τατόν ἐστιν, ἐχϑρῶν βασιλέων ἐϑαυμάσϑη, λόγοις ἐπαινετοῖς 
δ ὦ » ὡν 7 ,» ωὴ - ΄ ἊΝ 

σπουδαῖα ἔργα συνυφήνας. ᾿Αλέξανδρος γοῦν ὃ Μαχεδὼν 
δῆς δ τοῦς ΜῈ ( - ε ΄ ᾿ Η - ΄ 

βουλόμενος ἐπιδείξασϑαι τῇ Ἑλλάδι τὴν ἐν τῇ βαρβάρῳ 

σοφίαν, χαϑάπερ ἀπ᾽ ἀρχετύπου γραφῆς ἀπεικόνισμα χαὶ 

μίμημα, τὸ μὲν πρῶτον παρεχάλει Κάλανον συναποδημῇσαι, 
,ὕ ΄ ΄ ) , - 

μέγιστον περιποιήσοντα χλέος (ἐν) ὅλῃ ᾿Ασίᾳ χαὶ ὅλῃ Εὐρώπῃ. 
ὡς δ᾽ οὐχ ἔπειϑεν. ἀναγχάσειν ἔφη συναχολουϑεῖν ὃ δὲ 

εὐϑυβόλως πάν" χαὶ εὐγενῶς ..τίνος οὖν“ εἶπεν «ἄξιόν με 

τοῖς [λλησιν ἐπιδείξεις, ᾿Δλέξανδρε, εἴ γε ἀναγχασϑήσομαι 
ἘΠΕ τ ᾿ βούλ" «ἰς ἃ ) δὴν οὐ ᾿ ΄ ε λό ὃς 

ποιεῖν ἃ μὴ βούλομαι: ἀρ᾽ οὐ γέμων μὲν παρρησίας ὃ λόγος, 
πολὺ ὃὲ μᾶλλον ἐλευϑερίας ὁ νοῦς; ἀλλὰ γὰρ χαὶ ἐν τοῖς 

βεβαιοτέροις φωνῶν γράμμασιν ὕἴϑους ἀδουλώτου τύπους 
- ’, .) αν σ Ψν δι - “- "} ν᾽ 

ἐστηλίτευσεν ἀριδήλους. μηνύει δὲ ἣ πεμφϑεῖσα ἐπιστολὴ 

τῷ βασιλεῖ" 
ΡΖ 7 ΄ 

»Κάλανος ᾿Αλεξάνδρῳ. 
Φίλοι πείϑουσί σε χεῖρας καὶ ἀνάγχην προσφέρειν Ἰνδῶν 

΄ι 
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μ σ΄ ΄ [ »Μ ,, 

φιλοσόφοις οὐδ᾽ ἐν ὕπνοις ἑωραχότες ἡμέτερα ἔργα. σώματα 
΄ ΄ μὴ » 

μὲν γὰρ μετοίσεις ἐχ τόπου εἰς τόπον, ψυχὰς δὲ οὐχ 
. - Ἁ - “Ἅ Ἁ 

ἀναγχάσεις ποιεῖν ἃ μὴ βούλονται μᾶλλον ἣ πλίνϑους χαὶ 

ξύλα φωνὴν ἀφεῖναι. πῦρ μεγίστους τοῖς ζῶσι σώμασ!’ 

πόνους χαὶ φϑορὰν ἐργάζεται" τούτου ὑπεράνω ἡμεῖς γινό- 
- [ἡ 9 »ν ᾿] 5 } » υεϑα, ζῶντες χαιόμεϑα. οὐχ ἔστι βασιλεὺς οὐδὲ ἄοχων, 

ὃς ἀναγχάσει ἡμᾶς ποιεῖν ἃ μὴ προαιρούμεϑα. ᾿λλήνων 
δὲ φιλοσόφο!ς οὐχ ἐξομοιούμεϑα, ὅσοι αὐτῶν εἰς πανήγυριν 

, ΣΠΈΧΕΣ ΠΣ χ  πιε δὴ ΤΡ ΠλΠ λόγους ἐμελέτησαν, ἀλλὰ λόγοις ἔργα παρ ἡμῖν ἀχόλουϑα 

χαὶ ἔργοις λόγοι" βραχεῖς ἄλλην ἔχουσι δύναμιν χαὶ βῆοιθ. ΛΟῸ φολίξος τ λ Ἐλκ " : 
μαχαριότητα χαὶ ἐλευϑερίαν περιποιοῦντες. 

᾿Επὶ δὴ τοιαύταις ἀποφάσεσι χαὶ γνώμαις ἀρ οὐχ ἄξιον 
- “ τὸ Δηνώνειον ἐπιρωνῆσα', ὅτι  ϑᾶττον ἂν ἀσχὸν βαπτίσαι 

τις πλήρη πνεύματος ἢ βιάσα!το τῶν σπουδαίων ὁντινοῦν 

ἄχοντα δρᾶσαί τ' τῶν ἀβουλήτων“; ἀνένδοτος γὰρ ψυχὴ χαὶ 

ἀήττητος, ἣν ὃ ὀρϑὸς λόγος δόγμασι παγίοις ἐνεύρωσε. 

(4(8.) Τῆς δὲ σπουδαίων ἐλευϑερίας μάρτυρές εἰσ! 
ποιηταὶ χαὶ συγγραφεῖς, ὧν ταῖς γνώμαις “Ἕλληνες ὁμοῦ 

χαὶ βάρβαροι σχεδὸν ἐξ αὐτῶν σπαργάνων ἐντρεφόμενοι 
βελτιοῦνται τὰ ἤϑη, πᾶν ὅσον ἐξ ὑπαιτίου τροφῆς χαὶ διαίτης 

ἐν ταῖς ψυχαῖς χεχιβδήλευται μεταχαραττόμενοι πρὸς τὸ 

δόχιμον. ἴδε γοῦν οἷα παρ᾽ Εὐριπίδῃ φησὶν ὁ Ἡραχλῆς" 

Ι »πίμπρα, χάταιϑε σά ξμπλήσϑητί »»πίμπρα, καάταιϑε σάρχας, ἐμπλήσϑητί μου 
πίνων χελαινὸν αἶμα" πρόσϑε γὰρ χάτω 

- “ » -- 2 »ν ΄ 

γῆς εἶσιν ἄστρα γῇ τ΄ ἄνεισ᾽ εἰς αἰϑέρα, 
" 2 Σ «- τ ξνν, τ - ΄ «( πρὶν ἐξ ἐμοῦ σοι ϑῶπ᾽ ἀπαντῆσαι λόγον. 

- ΝῚ »ν ’ ᾿Ὶ ᾿ , Ἁ ΄ ΄ 5» 

τῷ γὰρ ὄντι ϑωπεία μὲν χαὶ χολαχεία χαὶ ὑπόχρισις, ἐν 

οἷς λόγοι γνώμαις διαμάχονται, δουλοπρεπέστατα, τὸ δὲ 
΄ ’ - - μ᾿ " 

ἀνόϑως καὶ γνησίως ἐχ χαϑαροῦ τοῦ συνειδότος ἐλευϑεροστο- 

19 

98 

99 

μεῖν εὐγενέσιν ἁρμόττον. πάλιν τὸν αὐτὸν σπουδαῖον οὐχ 100 
΄ -“" ,΄ ὰ δ -" 

δρᾷς, ὅτι οὐδὲ πωλούμενος θεράπων εἶναι δοχεῖ, χατα- 
ΟΣ; 
“ 
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πλήττων τοὺς ὁρῶντας, ὡς οὐ μόνον ἐλεύϑερος ὧν ἀλλὰ 
101 χαὶ δεσπότης ἐσόμενος τοῦ πριαμένου; ὃ γοῦν ἡ Ἑρμῆς πυν- 

ϑανομένῳ μέν, εἰ φαῦλός ἐστιν, ἀποχρίνεται᾽" 

ονἥχιστα φαῦλος, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον 
πρὸς σχῆμα σεμνὸς χοὐ ταπεινὸς οὐδ᾽ ἄγαν 
" ε Ἃ ὯΝ ἐς τὸ 5» ᾿ ᾿ ᾿ 

εὔογχος ὡς ἂν δοῦλος, ἀλλὰ χαὶ στολὴν 

ἰδόντι λαμπρὸς χαὶ ξύλῳ δραστήριος. --- 

οὐδεὶς δ᾽ ἐς οἴχους δεσπότας ἀυείνονας 

αὑτοῦ πρίασϑαι βούλεται" σὲ δ᾽ εἰσορῶν 
πᾶς τις δέδοιχεν. ὄμμα γὰρ πυρὸς γέμεις, 
ταῦρος λέοντος ὡς βλέπων πρὸς ἐμβολήν. “ 

τὸ εἰδος αὐτό σοῦ χατηγορεῖ 
σιγῶντος, ὡς εἴης ἂν οὐχ ὑπήχοος, 

τάσσειν δὲ μᾶλλον ἣ ̓ πιτάσσεσϑαι ϑέλοις."" 

102 ἐπεὶ ὃὲ χαὶ πριαμένου Συλέως εἰς ἀγρὸν ἐπέμφϑη, διέ- 
δειξεν ἔργοις τὸ τῆς φύσεως ἀδούλωτον: τὸν μὲν γὰρ 

ἄριστον τῶν ἐχεῖ ταύρων χαταϑύσας Διὲ πρόφασιν εὐω- 
- Χ Ὁ τ ΄ 9 , “Ἂν ΄ 

χεῖτο, πολὺν δ᾽ οἶνον ἐχφορήσας αἀϑρόον εὖ μάλα χαταχλι- 
105 ϑεὶς ἠχρατίζετο. Συλεῖ δὲ ἀφιχομένῳ χαὶ δυσανασχετοῦντι 

ἐπί τε τῇ βλάβῃ χαὶ τῇ τοῦ ϑεράποντος ῥαϑυμίᾳ χαὶ τῇ 

περιττῇ χαταφρονήσει μηδὲν μήτε τῆς χρόας μήτε ὧν 

ἔπραττε μεταβαλὼν εὐτολμότατά φησι" 
΄ ΑῚ [4 » ψ ἣΝ 

»χλίϑητι χαὶ πίωμεν, ἐν τούτῳ δέ μου 
τὴν πεῖραν εὐθὺς λάμβαν᾽, εἰ χρείσσων ἔσῃ.“ 

» (ἡ. 

Ι04τοῦτον οὖν πότερον δοῦλον ἣ χύριον ἀποφαντέον τοῦ δεσπό- 
του, μὴ μόνον ἀπελευϑεριάζειν ἀλλὰ χαὶ ἐπιτάγματα ἐπι- 

τάττειν τῷ χτησαμένῳ χαὶ εἰ ἀφηνιάζοι τύπτειν χαὶ προ- 

πηλαχίζειν, εἰ δὲ χαὶ βοηϑοὺς ἐπάγοιτο, πάντας ἄρδην 

ἀπολλύναι τολμῶντα: γέλως οὖν ἂν εἴη χαὶ φλυαρία πολλὴ 

τὸ 

20 

95 

30 
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τὰ Ν Ὅς ᾽ 4 ὡς ᾽ ὌΡΘ ΄ 3, πος Ν ν΄ Α 9 ἃ χατὰ τὰς λεγομένας ὠνὰς γράμματα, ἐπειδὰν τῇ χα 
ὧν γράφεται παρευημερηϑῇ σϑεναρωτέρα δυνάμει, χαρτιδίων 

ἀγράφων ἀχυρότερα, ὑπὸ σέων ἢ χρόνου ἢ εὐρῶτος εἰς ἅπαν 

διαφϑαρησόμενα. 
2 ΄ ΄ - 

(16.) 1 ᾿Αλλ οὐ χρή. φήσει τις, τὰς τῶν ἡρώων 105 
,’ ,ὔ . Ἄ . ΒΥ ἜΣ Ξ ἣν “ ᾿ 

παράγειν εἰς πίστιν ἀρετάς μείζους γὰρ ἣ χατὰ ἀνθρωπίνην 
Ρ] ΄ - ΄- 

φύσιν ενομένους ᾿Ολυμπίοις ἁμιλλᾶσϑα!, μιχτῆς γενέσεως, 

ἀϑανάτων καὶ ϑνητῶν ἀναχραϑέντων σπερμάτων, ἐπιλαχόντας, 

ἡμιϑέους εἰχότως προσαγορευϑέντας, τοῦ ϑνητοῦ μίγματος 
ὑπὸ τῆς ἀφϑάρτου μερίδος χαταχρατηϑέντος, ὡς μηδὲν εἶνα! 

παράδοξον, εἰ τῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς δουλείαν τεχναζόντων ὠλι- 

χώρουν. ἔστω ταῦτα. μὴ χαὶ᾿ Ανάξαρχος ἢ Ζήνων ὃ ̓ ᾿'ἰλεάτης 00 
- ΚΙ δ ΛΑ,» ΟΥῪ ἜΣΌΝ ΄ » ΄ ᾿ 
ἥρωες ἣ ἐκ ϑεῶν;: ἀλλ ὅμως ὑπὸ τυράννων ὠμοθϑύμων χαὶ 

3 ,ὔ - Ψ “ 5 . ᾿ - ΡῚ ,ὕ 

τὴν φύσιν πιχρῶν ἔτι μᾶλλον ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐχϑηριωϑέντων 

στρεβλούμενοι χεχαινουργημέναις αἰχίαις, ὥσπερ ἀλλότρια ἣ 
"- -- 5 ’ Ἕ ΄ ᾿ -Ὁ ἘΠῚ “Ξ 

ἐχϑρῶν ἐπιφερόμενοι σώματα, μάλα χαταφρονητιχῶς ἠλόγουν 
- - Ἁ ἌΑΑ Ἁ 28. ντες ἐξ ἀργῆς δι᾽ ἐπιστήμης !01 

τῶν φοβερῶν. τὴν γὰρ ψυχὴν ἐϑίσαντες ἐξ ἀρχῆς δι᾿ ἐπιστήμης 01 
ἔρωτα τῆς μὲν πρὸς τὰ πάϑη χοινωνίας ἀφίστασϑαι, παιδείας δὲ 
χαὶ σοφίας περιέχεσϑα:, μετανάστιν μὲν σώματος εἰργάσαντο, 

φρηνήσει δὲ χαὶ ἀνδρεία χαὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς σύνοιχον 
Ἁ 

ἀπέφηναν. τοιγαροῦν ὃ μὲν χρινόμενος χαὶ χατατεινόμενος 108 

ὑπὲρ τοῦ τι τῶν ἀρρήτων ἐχλαλῆσαι, πυρὸς χαὶ σιδήρου, 

τῶν ἐν τῇ φύσει χραταιοτάτων, φανεὶς δυνατώτερος. ἀποτρα- 

γἸὼν τοῖς ὀδοῦσι τὴν Ἰλῶτταν εἰς τὸν βασανιστὴν ἡἠχόντισεν. 
ἵνα μηδ᾽ ἄκων ἃ χαλὸν ἡσυχάζειν φϑέγξηται βιασϑείς. ὁ δὲ 109 
τλητιχώτατα εἶπε. ,πτίσσε τὸν ᾿Αναξάρχου ἀσχόν" ᾿Ανάξαρ- 
χῶν γὰρ οὐχ ἂν δύναιο.“ αὖται γέμουσαι ϑράσους αἵ 

εὐτολμίαι τὴν ἡρωϊχὴν εὐγένειαν οὐ μετρίως ὑπερβάλλουσι, 

διότι τοῖς μὲν τὸ χλέος ἐν τοῖς φυτεύσασιν ἀχούσιον, τῶν 

δ᾽ ἐν ἑχουσίοις ἀρεταῖς. οἱ τοὺς ἀδόλως χρωμένους ἀϑα- 
νατίζειν πεφύχασι. 

(11.) Παλαιστὰς οἶδα χαὶ παγχρατιαστὰς πολλάχις ὑπὸ 110 



1Π] 

ΡΗΙΠΟΝΙΝ 

φιλοτιμίας χαὶ τῆς εἰς τὸ νιχᾶν σπουδῆς, ἀπαγορευόντων 

αὐτοῖς τῶν σωμάτων, μόνῃ ψυχῇ διαπνέωοντας ἔτι χαὶ δια- 
ϑλοῦντας, ἣν ἐϑίσαντες χαταφρονητιχῶς ἔχειν τῶν φοβερῶν 

ἐγχαρτεροῦσιν ἄχρι τῆς τοῦ βίου τελευτῆς. εἶτ᾽ οἰόμεϑα Ξ Φ 

Ν 
Ξ 
Ψ τοὺς αὶ 

5 Ν Χ Ν » - ΄ Ἄ ς - Δ ἐπιδεῖν, τοὺς δὲ τὸν ἀόρατον νοῦν γυμνάζοντας ἐν ἑαυτοῖς, ὃς 
ἀψευδῶς ἀνϑρωπός ἐστιν οἶχον ἐπιφερόμενος τὸ αἰσϑητὸν 
εἴδος, χαὶ [λόγοις μὲν τοῖς ἐχ φιλοσοφίας ἔργοις δὲ τῆς 
9 - 5 , »} ΄ Χ 2 ΄ ΄ 5 

ἀρετῆς ἀλείφοντας οὐχ ὑπὲρ ἐλευϑερίας ἐθελήσειν ἀπο- 

ϑνσχειν, ἵν᾽ ἐν ἀδουλώτῳ φρονήματι τὴν εἱμαρμένην ἀνύσωσι 
, 2 »͵, »κμν »“ ς - , ᾽ Ἀ 5 , 

112 πορείαν: ἐν ἀγῶνί φασιν ἱερῷ δύο αϑλητὰς ἰσορρύπῳ χεχρὴη- 

μένους ἀλχῇ, τὰ αὐτὰ ἀντιδρῶντάς τε χαὶ ἀντιπάσχοντας, 

υὴἢ πρότερον ἀπειπεῖν ἢ ἑκάτερον τελευτῆσαι. 

μὴ Υ͂ ὃ Ν δῇ , "(ἡ 

»οὁαϊμονιε, φῦιϊσει σε τὸ σὸν μένος“. 

ν - “΄ ὮΝ Χ τον ΄ . Ἁ Ἁ (ν» ᾿ 

118 εἴποι τις ἄν ἐπὶ τῶν τοιούτων. ἀλλὰ γὰρ οὖν χοτίνων μὲν 

χάριν χαὶ σελίνων εὐχλεὴς ἀγωνισταῖς ἣ τελευτή. σοφοῖς 

δὲ οὐ πολὺ μᾶλλον ἐλευϑερίας, ἧς ὃ πόϑος ταῖς ψυχαῖς 
, 5.ϑ.,Ἀ 5 Χ 5 -" ΣΝ ὡς ,, ΄ 

αόνον, εἰ δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, ἐνίδρυται χαϑάπερ τι μέρος 

ἡνωμένον οὐ τῶν ἐπιτυχόντων, οὗ διαχοπέντος ἅπασαν τὴν 

114 κοινωνίαν φϑείρεσϑαι συμβέβηχε: Λαχωνιχοῦ παιδὸς ἄδεται 
5 2 Ὑ 5 - » 3 Ἀ 5» ΄ μ ,΄ “Ὁ ’ 

παρ᾽ οἷς ἔϑος ἰχνηλατεῖν ἀρετὰς τὸ ἐχ γένους ἣ φύσεως ἀδού- 

λωτον: ἐπειδὴ γὰρ αἰχμάλωτος ἀπαχϑεὶς ὑπό τινος τῶν 
2 ΄ ΄ ΄ - ἄνους Αντιγόνου τὰς μὲν ἐλευϑέρας χρείας ὑπέμενε, ταῖς δὲ δουλι- 

χαῖς ἠναντιοῦτο φάσχων οὐχὶ δουλεύσειν. χαΐτοι μήπω τοῖς 
΄ , 2 - ᾿ Ν ΄ ΄ 

Λυχούργου νόμοις παγίως ἐντραφῆναι διὰ τὴν ἡλιχίαν δυνη- 

ϑείς, ὅτι μόνον αὐτῶν ἐγεύσατο, τοῦ παρόντος ἀβιώτου βίου 
’ ’ 5 » 

ϑαάνατον εὐτυχέστερον χρίνας, ἀπογνοὺς ἀπολύτρωσιν, ἄσμενος 
115 ἑαυτὸν διεχρήσατο. λέγεται δὲ χαὶ πρὸς Μαχεδόνων ἁλούσας 

Δαρδανίδας γυναῖχας αἴσχιστον χαχὸν δουλείαν ὑπολαβούσας 

οὃς ἐχουροτρόφουν παῖδας εἰς τὸ βαϑύτατον τοῦ ποταμοῦ 

ῶωι 

Ρ.468Μ. 
1τ0 

20 
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ῥίπτειν ἐπιφωνούσας" ..ἀλλ᾽ ὑμεῖς γΞ- οὐ δουλεύσετε, πρὶν 
ΓῸ) »ν » , δι», " κ “» ΄ ΄ 

δ᾽ ἄρξασϑαι βίου βαρυδαίμονος, τὸ χρεὼν ἐπιτεμόντες ἐλεύ- 
«ὶ . » ΄ Η ΄ σῶν ͵ ς (ς ϑεροι τὴν ἀναγχαίαν χαὶ πανυστάτην ὁδὸν περαιώσεσῦΞε. 

[Πολυξένην δὲ ὃ τραγιχὸς Εὐριπίδης ἀλογοῦσαν μὲν ϑανάτου Πύ 
.} φροντίζουσαν δὲ ἐλευϑερίας εἰσάγει ὃδ'᾿ ὧν φησιν" 

Επῆπ ἥν 76) δι περ ἐν ταν Ξηδὸςε οοξχοῦσα ὕνῃησχω, μὴ τις ἅψηται χροὸς 

τοὐμοῦ" παρέξω γὰρ δέρην εὐχαρδίως, 

ε ἐλευϑέραν δέ μ᾽, ὡς ἐλευϑέρα ϑάνω, 

“ 

-Ὁ ἌΡ 

πρὸς ϑεῶν μεϑέντες χτείνατε. “ 

(18.) εἴτ᾽ οἰάμεϑα γυναίοις μὲν χαὶ μειραχίοις, ὧν τὰ μὲν Π7 

φύσει ὀλιγόφρονα τὰ δὲ ἡλιχίᾳ εὐολίσϑῳ χρώμενα, τοσοῦτον 

ἐλευϑερίας ἔρωτα ἐντήχεσϑαι, ὡς ὑπὲρ τοῦ μὴ ταύτην ἀφαιρε- 

ϑῆναι πρὸς ϑάνατον ὡς ἐπ᾽ ἀϑανασίαν ὁρμᾶν, τοὺς δὲ σοφίας 

ἀχράτου σπάσαντας οὐχ εὐϑὺς ἐλευϑέρους εἶναι, [ πηγήν τινα 
εὐδαιμονίας τὴν ἀρετὴν (ἐν) ἑαυτοῖς περιφέροντας, ἣν ἐπίβουλος 

οὐδεμία πώποτε δύναμις χατέζευξε τὸν ἀρχῆς χαὶ βασιλείας 

ἔχουσαν αἰώνιον χλῆρον ; ἀλλὰ γὰρ χαὶ δήμους ὅλους ἀχούομεν 113 

ὑπὲρ ἐλευϑερίας ἅμα χαὶ πίστεως τῆς πρὸς ἀποθανόντας 
εὐεργέτας αὐθαίρετον πανωλεϑρίαν ὑποστάντας, ὥσπερ φασὶν 
οὐ πρὸ πολλοῦ Ξανϑίους. ἐπειδὴ γὰρ εἴς τῶν ἐπιϑευένων 

Ἰουλίῳ Καίσαρι, Βροῦτος, ἐπιὼν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐστράτευσε, 
δεδιότες οὐ πόρϑησιν ἀλλὰ (δουλείαν) τὴν ὑπ᾽ ἀνδροφόνου 
χτείναντος ἡγεμόνα χαὶ εὐεργέτην --- ἀμφότερα γὰρ ἦν 

αὐτῷ Καῖσαρ --- ἀπεμάχοντο μὲν ἐφ᾽ ὅσον οἷοί τε ἦσαν 
δυνατῶς τὸ πρῶτον, ὑπαναλούμενοι δὲ ἐχ τοῦ χατ᾽ ὀλίγον 
Ἀ.. Ψ - ΄ τ [4 Ἁ "» , ᾿Ν ,ὔ ΄ 

ἔτ᾽ ἀντεῖχον. ὡς δὲ ἅπασαν τὴν ἰσχὺν ἐδαπάνησαν., γύναια [19 

χαὶ γονεῖς χαὶ τέχνα συνελάσαντες εἰς τὰς σφῶν οἰχίας ἕχαστο! 

χαϑιέρευον: χαὶ σωρηδὸν τὰ σφάγια νήσαντες, πῦρ ἐνέντες 

χαὶ ἑαυτοὺς ἐπιχατασφάξαντες, ἐλεύϑεροι τὸ πεπρωμένον 

ἀπ’ ἐλευϑέρου χαὶ εὐγενοῦς φρονήματος ἐξέπλησαν. ἀλλ]90 
οὗτοι μὲν πιχρίαν ἀμείλιχτον τυραννικῶν ἐχϑρῶν ἀποδιδρά- 
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σχηντες πρὸ ἀδόξου βίου τὸν μετ᾽ εὐχλείας ϑάνατον ὑροῦντο. 

οἷς δὲ ἐπέτρεπε ζῆν τὰ πράγματα τὰ τυχηρά, τλητιχῶς 
ὑπέμενον τὴν Ἡ ράχλειον εὐτολμίαν ἀπομιμούμενοι" χαὶ γὰρ 
ἐχεῖνος τῶν Εὐρυσϑέως ἐπιταγμάτων διεφάνη χρείττων. 

ὃ γοῦν χυνιχὸς φιλόσοφος Διογένης Ἢ χαὶ μεγέ ἔϑει τοσούτῳ 

φρονήματος ἐχρήσατο, ὥσϑ᾽ ἁλοὺς ὑπὸ λῃστῶν, ἐπεὶ γλίσχρως 

χαὶ μόλις τὰς ἀναγχαίας αὐτῷ παρεῖχον τροφάς, οὔ᾽ ὑπὸ 

τῆς παρούσης τύχης γναμφϑεὶς οὔτε τὴν ὠμότητα τῶν ὑπηγ- 

μένων δείσας ἀτοπώτατον οὖν“ ἔφη ,, γίνεται, δελφάχια 

υὲν ἣ προβάτια, ὁπότε μέλλοι πιπράσχεσϑαι, τροφαῖς ἐπι- 

μελεστέραις πιαίνειν εἰς εὐσαρχίαν, ζῴων δὲ τὸ ἄριστον, 

αν ρώπον, ἀσιτίαις χατασχελετευϑέντα χαὶ συνεχέσιν ἐνδεία!ς 

ἐπευωνίζεσϑαι. “ λαβῦὰ δὲ τροφὰς διαρχεῖς, ἐπειδὴ μεῦ᾽ 

ἰὐν (ὡς τέρων αἰχμαλώτων ἔμελλεν ἀπεμπολεῖσθαι, χαϑίσας πρό- 

τερον ἠρίστα μαλ᾽ εὐθαρσῶς, ἐπιδιδοὺς χαὶ τοῖς πλησίον. 

ἑνὸς δὲ οὐχ ὑπομένοντος. ἀλλὰ χαὶ σφόδρα χατηφοῦντος. 
οὐ παύσῃ τῆς συννοίας; χρῶ τοῖς παροῦσιν“ ἔφη" 

“καὶ γά ᾽ .,ὐ; ος Νιό ἐμνήσατο στ “καὶ γάρ τ᾽ ἠύχομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου, 

τῇ περ δώδεχα παῖδες ἐνὶ μεγάροισιν ὄλοντο. 

ἕξ μὲν ϑυγατέρες, ἕξ δ᾽ υἱέες ἡβώοντες. “ 

εἶτ᾽ ἐπινεανιευύμενος πρὸς τὸν πυϑόμενον τῶν ὠνητιχῶς 

ων ἤΐ-τ- χόντων ..τί οἶδας: “ ἄρχειν" εἶπεν ἀνθρώπων,“ ἔνδοϑεν, 
ἔοιχε, τῆς ψυχῆς τὸ ἐλεύϑερον χαὶ εὐγενὲς χαὶ φύσει Ξ ψγ 

»ἃ 

βασιλικὸν ὑπηχούσης. ἤδη δὲ χαὶ πρὸς χαριεντισμὸν ὑπὸ τῆς 

συνήϑους ἐχεχειρίας, ἐφ᾽ ᾧ οἱ ἄλλοι συννοίας γέμοντες 
χατήφουν, ἐτράπετο. λέγεται γοῦν, ὅτι ϑεασάμενός τινα 
τῶν ὠνουμένων, ὃν ϑήλεια νόσης εἶχεν, ἐκ τῆς ὄψεως οὐχ 

χρρενα προσελϑὼν ἔφη: .σύ με πρίω: σὺ γὰρ ανῶῆρὸς αρρξ τί ξλ εφη 26Ὁ με ρ γὰρ - οος 
"Ν ᾿ ΨΜ Ὁ ΓΟ ΡΕΝ 7 ς Α ᾿ Ἶ ὃέ ἘΞ ἘΠ ΑΘ δ’ς 

χρείαν ἔχειν μοι δοχεῖς,““ ὡς τὸν μὲν δυσωπηϑέντα ἐφ΄ οἱς 
ἑαυτῷ συνήδει χαταδῦνα!, τοὺς δὲ ἄλλους τὸ σὺν εὐτολμία 
εὐϑυβόλον ἐχπλήττεσϑαι. ἄρά γε τῷ τοιούτῳ δουλείαν, 

1) 
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"κα » , - ΄ Νη 3, ’ ΄ ΄ 

ἀλλ οὐ μόνον ἐλευϑερίαν δίχα ἀνυπευϑύνου ἡγεμονίας 
Ε ὙΡΕΝ μοτ τν ΟΣ τε Ξ ΣΝ ἀπὲ ἐπιφημιστέον: ζηλωτὴς ὃὲ τῆς τούτου παρρησίας ἐγέ- 125 

΄ ΄ - δ: τας δ8.., 7 ΄ ᾿ 

νετό τις Χαιρέας τῶν ἀπὸ παιδείας. ᾿Αλεξαάνδρειαν γὰρ 
οἰχῶν τὴν πρὸς Αἰγύπτῳ, δυσχεράναντός ποτε []τολε- 
μαίου χαὶ ἀπειλήσαντος οὐ μετρίως, τῆς ἐχείνου βασιλείας 

οὐδὲν ἐλάττονα τὴν ἐν τῇ ἑξαυτοῦ φύσει νομίσας ἐλευ- 

ϑερίαν., ἀντέλεξεν- 

Αἰγυπτίοισιν ἄνασσε. σέϑεν δ᾽ ἐγὼ οὐχ ἀλεγίζω 
22) 9 

οὐδ᾽ ὄϑομαι χοτέοντος."“ 

ἔχουσι γάρ τι βασιλιχὸν αἱ εὐγενεῖς ψυχαί, τὸ λαμπρὸν [30 

πλεονεξίᾳ τύχης οὐχ ἀμαυρούμεναι, ὃ προτρέπει χαὶ τοῖς 
τἀξίωμα ὑπερόγχοις ἐξ ἴσου διαφέρεσϑαι, ἀλαζονείᾳ παρρησίαν 
ἀντιτάττον. Θεόδωρον λόγος ἔχει τὸν ἐπιχληϑέντα ἄϑεον 137 
ἐχπεσόντα τῶν ᾿Αϑηνῶν χαὶ πρὸς Λυσίμαχον ἐλϑόντα, ἐπειδή; 
ις τῶν ἐν τέλει τὸν δρασμὸν ὠνείδισεν, ἅμα καὶ τὰς αἰτίας 

(η., εἰ 
, ο ᾿ἸΗ͂ΞΘ. 3 γ ν μὴ ΄- - ’ πιλέγων, ὅτι ἐπὶ ἀϑεότητι χαὶ διαρθρρῇ τῶν νέων χατα- 

γνωσϑεὶς ἐξέπεσεν, .[οὐχ] ἐξέπεσον φάναι, τὸ δ᾽ αὐτὸ 
- ς - -" ΄ 5 

ἔπαϑον τῷ Διὸς “Ηραχλεῖ. χαὶ γὰρ ἐχεῖνος ἐξετέϑη πρὸς 198 
τῶν ᾿Αργοναυτῶν, οὐχ ἀδιχῶν, ἀλλ᾽ ὅτι μόνος πλήρωμα χαὶ 
΄ Ω δ, ἢ -᾿ “» ΄ ’΄ κ - ΄ ἕρμα χαϑ᾽ αὑτὸν ὧν ἐναυβάρει, δέος παρασχὼν τοῖς συμπλέ- 
ουσι, υἢἡ τὸ σχάφος ὑπέραντλον γένηται. χἀγὼ διὰ τοῦτο 

μετανέστην, ὕψει χαὶ μεγέϑει τῆς ἐμῆς διανοίας τῶν πολι- 

τευομένων ᾿Αϑήνησιν οὐ δυνηθέντων συνδραμεῖν, ἅμα χαὶ 
φϑονηϑείς.“ προσανερομένου δὲ Λυσιμάχου: «ἡ χαὶ ἐχ 129 

τῆς πατρίδος ἐξέπεσες φϑόνῳ : “ 
,΄ 5 ΄ ΄ 

πάλιν ἀποχρίνασϑαι: οφϑόνῳ 

μὲν οὔ, φύσεως δὲ ὑπερβολαῖς, ἃς ἢ πατρὶς οὐχ ἐχώρει. 
χαϑάπερ γὰρ Σεμέλης, ἡνίχα Διόνυσον ἐχύει, τὸν ὡρισμένον 180 

. ἄχρ' τῆς | ἀποτέξεως χρόνον ἐνεγχεῖν οὐ δυνηϑείσης, χατα- 
πλαγεὶς Ζεὺς τὴν τοῦ χατὰ γαστρὸς φύσιν ἡλιτόμηνον ἰ ἰ “τ } 

ἐξελχύσας ἰσότιμον τοῖς οὐρανίοις ἀπέφηνε ϑεοῖς, οὕτω χἀμέ, ᾿ ᾿ ἰ 3 ; 

τῆς πατρίδος βραχυτέρας οὔσης ἣ ὥστε δέξασϑαι φιλοσόφου 
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φρονήματος ὄγχον τοσοῦτον, δαίμων τις ἢ ϑεὸς ἀναστήσας 
5» Ψ [4 Ν' ΕἸ ’ ΕΝ ΄ Ἂ ’΄ « εἰς εὐτυχέστερον τόπον ᾿Αϑήνας ἀποιχίσαι διενοήϑη. 

121 (19.)Ν Τῆς δὲ ἐν σοφοῖς ἐλευϑερίας, ὥσπερ χαὶ τῶν 
»ν ΕΣ ΄ ᾽ - Ε -» ΣΡ Υ͂ 

ἄλλων ἀνθρωπίνων ἀγαϑῶν, χαν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις παρα- 

δείγματα σχοπῶν ἂν τις εὕροι. οἱ γοῦν ἀλεχτρυόνες οὕτως 

εἰώϑασι φιλοχινδύνως ἀγωνίζεσϑαι, ὥστε ὑπὲρ τοῦ μὴ εἶξα! 

χαὶ παραχωρῆσαι, χἂν Ἡττῶνται ταῖς δυνάμεσιν, οὐχ 

ἡττώμενοι ταῖς εὐτολμίαις ἄχρι ϑανάτου παραμένουσιν. 

132) ὃ συνιδὼν Μιλτιάδης ὁ τῶν ᾿Αϑηναίων στρατηγός, ἡνίχα 
βασιλεὺς ὃ [Περσῶν ἅπασαν τὴν ἀχμὴν τῆς ᾿Ασίας ἀναστήσας 
μυριάσι πολλαῖς διέβαινεν ἐπὶ τὴν Εὐρόπην, ὡς ἀναρπάσων 

5» Α Α ς ΄"-Ὁ-" Α » - “ -- Α 

αὐτοβοεὶ τὴν Ἑλλάδα, συναγαγὼν ἐν τῷ παναϑηναϊχῷ τοὺς 

συμμάχους ὀρνίϑων το ἐπέδειξε, λόγου παντὸς δυνα- 

τωτέραν ὑπολαμβάνων ἔσεσϑαι τὴν διὰ τῆς τοιαύτης ὄψεως 

138 παραχέλευσιν: χαὶ γνώ μὴς οὐχ ἥμαρτε. ϑεασάμενοι γὰρ τ 

τλητιχὸν χαὶ φιλ τ ἄχρι τελευτῆς ἐν ἀλόγοις ἀήττητον, 

ἁρπάσαντες τὰ ὅπλα πρὸς τὸν πόλεμον ὥρμησαν, ὡς ἐχϑρῶν 

ῶ. 

ἀγωνιούμενοι σώμασι, τραυμάτων χαὶ σφαγῶν αἀλογοῦντες, 

ὑπὲρ τοῦ χαὶ ἀποθανόντες ἐν ἐλευϑέρῳ γοῦν τῷ τῆς πατρίδος 
ἐδάφει ταφῆναι. προτροπῆς γὰρ εἰς βελτίωσιν οὐδὲν οὕτως 

αἴτιον, ὡς ἢ τῶν ἀφανεστέρων ἐλπίδος μείζων χατόρϑωσις. 

184 τοῦ δὲ περὶ τοὺς ὄρνιϑας ἐναγωνίου μέμνηται καὶ ὃ τρα- 

γικὸς Ἴων διὰ τούτων" 

΄ 

»οὐδ᾽ ὅ 1ε σῶμα τυπεὶς διφυεῖς τε χόρας ἐπιλάϑεται ἀλχᾶς. 

ἀλλ᾽ ὀλιγοδρανέων φϑογγάζεται" 

ϑάνατον δ᾽ ὅ γε δουλοσύνας προβέβουλε. “ 

135 τοὺς οὖν σοφοὺς τί οἰόμεϑα οὐχ ἀσμενέστατα δουλείας ἄντι- 

χαταλλάξεσϑαι τελευτήν; τὰς δὲ τῶν ἀῶ ν χαὶ εὐφυῶν ψυχὰς 

ἂρ’ οὐχ ἄτοπον λέγειν ἐν ἄϑλοις ἀρετῆς ὀρνίϑων ἐλαττοῦσϑα!: 
χαὶ υόλις φέρεσθαι τὰ δευτερεῖα: 

[30 Καὶ αὴν οὐδ᾽ ἐχεῖνό τις τῶν ἐπὶ βραχὺ παιδείας ἅψα- 

1 

τῷ ζι 

0 
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μένων ἀγνοεῖ, ὅτι χαλὸν μὲν πρᾶγμα ἐλευϑερία, αἰσχρὸν δὲ 

δουλεία, χαὶ ὅτι τὰ μὲν χαλὰ πρόσεστι τοῖς ἀγαϑοῖς, τὰ δ᾽ 

αἰσχρὰ τοῖς φαύλοις: ἐξ ὧν ἐναργέστατα παρίσταται τὸ μήτε 
τινὰ τῶν σπουδαίων δοῦλον εἶναι, χἄν μυρίοι τὰ δεσποτῶν 

σύμβολα προφέροντες ἐπανατείνωνται, μήτε τῶν ἀφρόνων 

ἐλεύϑερον, χἂν Κροῖσος ἢ Μίδας ἢ ὃ μέγας βασιλεὺς ὧν 
τυγχάνῃ. (20.) [ τὸ δὲ ἐλευϑερίας μὲν ἀοίδιμον χαάλλος 81 

δουλείας δὲ ἐπάρατον αἶσχος ὑπὸ τῶν παλαιοτέρων χαὶ πολυ- 

χρονιωτέρων χαὶ ὡς ἐν ὕνητοῖς ἀϑανάτων, οἷς ϑέωις ἀψευδεῖν, 

πόλεών τε χαὶ ἐϑνῶν μαρτυρεῖται. βουλαί τε γὰρ χαὶ ἐχχλη- 135 

σίαι χαϑ’ ἑἕχάστην σχεδὸν ἡμέραν ἀϑροίζονται περὶ τίνος 

μᾶλλον ἣ ἐλευϑερίας παρούσης μὲν βεβαιώσεως, εἰ δ᾽ ἀπείη. 
χτήσεως; ἢ δ᾽ Ἑλλὰς χαὶ βάρβαρος χατὰ ἔϑνη στασιάζουσι 
χαὶ πολεμοῦσιν ἀεὶ τί βουλόμεναι ὅ τι μὴ δουλείαν υὲν 

ἀποδιδράσχειν, ἐλευϑερίαν δὲ περιποιεῖσθαι; διὸ χἀν ταῖς [39 

μάχαις ἢ λοχαγῶν χαὶ ταξιαρχῶν χαὶ στρατηγῶν μεγίστη 

παραχέλευσις ἦδ᾽ ἐστί: οχαχῶν τὸ βαρύτατον, ἄνδρες σύμ- 
υαχοι, δουλείαν ἐπιφερομένην ἀπωσώμεϑα: τοῦ χαλλίστου 

τῶν ἐν ἀνϑρώποις ἀγαϑῶν, ἐλευϑερίας, μὴ περιίδωμεν. ἥδ᾽ 

ἐστὶν ἀρχὴ χαὶ πηγὴ τῆς εὐδαιμονίας, ἀφ᾽ ἧς αἵ χατὰ μέρος 

ϑέουσιν ὠφέλειαι.“ διό μοι δοχοῦσιν οἱ τῶν Ἑλλήνων 140 
ὀξυδερχέστατοι διάνοιαν ᾿Αϑηναῖοι -- ὅπερ γ1ὰρ ἐν ὀφθαλμῷ 

χόρη ἢ ἐν ψυχῇ λογισμός, τοῦτ᾽ ἐν Ἑλλάδι ᾿Αϑῆναι --- 
τὴν ἐπὶ ταῖς Σεμναῖς Θεαῖς πομπὴν ὅταν στέλλωσι, δοῦλον 
μηδένα προσπαραλαμβάνειν τὸ παράπαν, ἀλλὰ δι᾿ ἐλευϑέρων 

ἕχαστα τῶν νενομισμένων ἀνδρῶν τε χαὶ γυναιχῶν ἐπιτελεῖν, 

χαὶ οὐχ οἵων ἄν τύχῃ. ἀλλὰ βίον ἐζηλωχότων ἀνεπίληπτον. 
ἐπεὶ χαὶ τὰ πρὸς τὴν ἑορτὴν πέμματα τῶν ἐφήβων οἵ δοχι- 

μώτατοι σιτοπονοῦσι, πρὸς εὐδοξίας χαὶ τιμῆς, ὅπερ ἐστί, 

τὴν ὑπηρεσίαν τιϑέμενοι. πρῴην ὑποχριτῶν τραγῳδίαν ἐπι- [4] 

δειχνυμένων χαὶ τὰ παρ᾽ Εὐριπίδῃ τρίμετρα διεξιόντων 
ἐχεῖνα 
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»τοὐλεύϑερον γὰρ ὄνομα παντὸς ἄξιον, 
Ἃ Υ͵ πὶ ».,9. , « 

χἂν σμίχρ᾽ ἔχῃ τις, μεγάλ᾽ ἔχειν νομιζέτω 

τοὺς θεατὰς ἅπαντας εἶδον ἐπ᾽ ἄχρων ποδῶν ὑπ᾽ ἐχπλήξεως 
. , Ν - ΄ ον ΄ ᾿Ὶ ΄ 
ἀναστάντας χαὶ φωναῖς μείζοσι χαὶ ἐχβοήσεσιν ἐπαλλήλοις 

ῶι 

" Ξὰ ΕΥ ἊΣ - 
ἔπαινον μὲν τῆς γνώμης, ἔπαινον δὲ χαὶ τοῦ ποιητοῦ συνεί- 

ἘΞ τις 5 , ᾿ ν᾿ ΄ ν ᾿ .Ὶ " » ρῆντας, ὃς οὐ μόνον τὴν ἐλευϑερίαν ἔργοις ἀλλὰ χαὶ τοὔνομα 

142 αὐτῆς ἐσέμνυνεν. ἄγαμαι χαὶ τῶν ᾿Αργοναυτῶν, οἱ σύμπαν 
, Ζ ΄ . ΄ ΡΥ ς Ρ: “ ᾿ 2 “- ἀπέφηναν ἐλεύϑερον τὸ πλήρωμα μηδένα μηδὲ τῶν εἰς ἀναγ 

΄ ς΄ ΄ ᾿ - - , 

χαίας ὑπηρεσίας 5 Ὁ δοῦλον, ἀδελφὴν ἐλευϑερίας 

113 αὐτουργίαν ἐν τῷ τότε ἀσπασαμένων. εἰ ὃὲ χαὶ ποιηταῖς 10 
προσέχειν ἄξιον --- διὰ τί ὃὁὲ οὐ μέλλομεν; παιδευταὶ γὰρ 

οὗτοί γε τοῦ σύμπαντος βίου, χαϑάπερ ἰδία γονεῖς παῖδας 

χαὶ οὗτοι: δημοσίᾳ τὰς πόλεις σωφρονίζοντες -- οὐδ᾽ ἣ 

᾿Αργὼ ναυαρχοῦντος Ἰάσονος ἐπέτρεπεν ἐπιβαίνειν οἰχέταις, 
μεμοιραμένη [ ψυχῆς χαὶ λογισμοῦ, φύσις οὖσα φιλελεύ- ρ.468 Ν 
ὕερος. ὅϑεν χαὶ ὃ Αἰσχύλος ἐπ᾽ αὐτῆς εἶπε" 16 

ῬΦ Θο ᾿ - ΄ ΄ 

»ποῦ δ᾽ ἐστὶν ᾿Αργοῦς ἱερόν, αὔδασον, ξύλον : “ 

᾿ ᾿ 

144 Ἐπανατάσεων δὲ χαὶ ἀπειλῶν, ἃς σοφοῖς ἀνδράσιν 

ἐπανατείνονται καὶ ἀπειλοῦσί τινες, ἥχιστα φροντιστέον χαὶ 
᾿Ὶ -“ ᾿ Ἁ 5 Ὧν, τὰ ὅμοια λεχτέον ᾿Αντιγενίδᾳ τῷ αὐλητῇ. χαὶ γὰρ ἐκεῖνόν 30 

φασιν, ἐπειδή τις τῶν ἀντιτέχνων ὀργισϑεὶς εἶπεν .«ὠνήσομα' 
σε,“ βαϑεῖ ἤϑει φάναι. «κἀγὼ τοιγαροῦν διδάξω σε αὐλεῖν. “ 

140 ἄξιον οὖν καὶ τῷ σπουδαίῳ πρὸς μὲν τὸν ἔχοντα ὠνητιχῶς 
λέγειν. σωφροσύνην ἄρα ἀναδιδαχϑήσῃ“, πρὸς δὲ τὸν ἀπει- 

λοῦντα φυγήν᾽ πᾶσα γῇ μοι πατρίς“, πρὸς δὲ τὸν χρημάτων 535. 

140 ζημίαν: ,,(ἀρχεῖ μετρία βιοτά μοι, πρὸς δὲ τὸν πληγὰς 

ἡ ϑάνατον ἐπανατεινόμενον: .οὐ μορμολύττεταί με ταῦτα, 
οὐδ᾽ εἰμὶ πυχτῶν ἣ παγχρατιαστῶν ἐλάττων, οἵτινες 

ἀμαυρὰ εἴδωλα ἀρετῆς ὁρῶντες, ἅτε σωμάτων αὐτὸ μόνον 

εὐεξίαν διαπονήσαντες, ἑχάτερα τλητικῶς ὑπομένουσιν. ὃ᾽ 80 
5 ᾿ γὰρ ἡγεμὼν σώματος ἐν ἐμοὶ νοῦς ἀνδρεία τονωϑεὶς οὕτω 
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σφόδρα νενεύρωτα!, ὡς ἐπάνω πάσης ἀλγηδόνος ἵστασϑαι 

δύνασϑαι. “ 

29 

(21.) Φυλαχτέον οὖν τὸν τοιοῦτον ϑῆρα συλλαμβάνειν, [41 
ὃς οὐχ ἀλχὴν μόνον ἀλλὰ χαὶ ὄψιν φοβερὸς ὧν τὸ δυσάλωτον 

χαὶ μὴ εὐχαταφρόνητον δείχνυται. 
2 ΄ - - ἈΑσυλία τόπων πολλάχις οἰχετῶν τοῖς χαταφεύγουσιν 145 

ἄδειαν χαὶ ἐκεχειρίαν ὡς ἰσοτίμοις χαὶ ἰσοτελέσι παρέσχετο 
χαὶ τοὺς ἐχ Ὑπὸ χαὶ τῶν ἄνω ἘΡΟΊΟΣ αν χατά τινα, 
συγγενιχὴν διαδοχὴν παλαιοδούλους ἔστιν ἰδεῖν, ὅταν ἐν ἱεροῖς 

ἱχέται χαϑέζωνται, μετὰ πάσης ἀδείας ἐλευϑεροστομοῦντας. 
εἰσὶ δ᾽ οἱ χαὶ τοῖς χτησαμένοις οὐχ ἐξ ἴσου «ὖνον ἀλλὰ 149 

Ἁ, αἤρς - ’ 5 ν σ Ξ 

χαὶ ἐχ πολλοῦ τοῦ περιόντος εὐτόνως ἅμα χαὶ χαταφρονης- 

Φ᾽ τικῶς διαφέρονται περὶ τῶν διχαίων: οὃς μὲν γὰρ ὃ᾽ τοῦ 

συνειδότος ἔλεγχος, κἂν ὦσιν εὐπατρίδαι, πέφυχε δουλοῦσϑαι. 
οἱ δὲ τὴν τοῦ σώματος ἄδειαν ἐκ τῆς περὶ τὸν τόπον ἀσυλίας 

πεπορισμένοι ψυχῆς, ἣν ὃ ϑεὸς ἐχ πάντων ἀχείρωτον ἐδη- 

μιούργησεν, ἐλεύϑερα χαὶ εὐγενῇ σφόδρα ἀναφαίνουσιν ζὃ)η" 

εἰ μὴ λίαν οὕτω τίς ἐστιν ἀλόγιστος, ὡς χωρία μὲν ϑάοσους 
αἴτια χαὶ παρρησίας ὑπολαμβάνειν εἶναι. τὸ ὃὲ τῶν ὄντων 

ϑεοειδέστατον, ἀρετήν, μηχέτι, δι᾿ ἣν χαὶ τοῖς | ἀδηΩςΣ χαὶ 

τοῖς ἄλλοις ὅσα φρονήσεως μετέχε: τὸ ἱεροπρεπὲς ἐγγίνεται. 

χαὶ μὴν τοῖς μὲν εἰς ἀσύλους τόπους χαταφεύγουσιν, ἐχ 

μόνων τῶν τόπων περιπεποιημένοις ἀσφάλειαν, ἐχ μυ- 

ρίων ἄλλων ἀγωγίμοις συμβέβηχε γίνεσϑαι, δώρων γυναιχός. 

ἀδοξίας τέχνων, ἔρωτος ἀπάτης, τοῖς δὲ εἰς ἀρετὴν ὥσπερ 
εἰς ἀχαϑαίρετον χαὶ ἐρυμνότατον τεῖχος ἀλογεῖν βλημάτων. 

150 

ὧν αἱ ἐφεδρεῖαι τῶν παϑῶν βάλλουσι καὶ τοξεύουσι. ταύτῃ 53 

τις πεφραγμένος τῇ δυνάμει μετὰ παρρησίας ἂν εἴποι, ὅτι 
οἱ μὲν ἄλλοι πρὸς τῶν τυχόντων ἁλίσχονται, 

»ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτοῦ“ κατὰ τὸν τραγιχόν ,,χαὶ χλύειν ἐπίσταμαι. 

ἄρχειν ὃ’ ὁμοίως, τἀρετῇ σταϑμώμενος 

τὰ πάντα.“ 
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158 λέγεται γοῦν ὃ [ΠΡριηνεὺς Βίας ἀπειλοῦντι Κροίσῳ μάλα χατα- 

φρονητιχῶς ἀνταπειλῆσαι ἐπεσϑίειν τῶν χρομμύων, αἰνιττό- 

μενος τὸ χλαίειν, ἐπεὶ δάχρυα χινεῖ ἢ χρομμύων βρῶσις. 

154 οὕτως οἵ σοφοὶ βασιλικώτερον οὐδὲν ἀρετῆς νομίζοντες, ἣ 
τοῦ βίου παντὸς αὐτοῖς ταξιαρχεῖ, τὰς ἄλλων ἡγεμονίας ὡς 
ὑπηχόων οὐ δεδίασι. παρ᾽ ὃ τοὺς διχόνους χαὶ δολεροὺς 

ἅπασιν ὀνομάζειν ἔϑος ἀνελευϑέρους τε χαὶ δουλοπρεπεῖς. 

155 ὅϑεν χἀχεῖνα εὖ πεφώνηται" 

»οὔποτε δουλείη χεφαλὴ εὐϑεῖα πέφυχεν, 

ἀλλ᾽ αἰεὶ σχολιή, καὐχένα λοξὸν ἔχει. 

τὸ γὰρ πλάγιον χαὶ ποιχίλον χαὶ ἀπατηλὸν ἧϑος ἀγενέστατον, 

ὥσπερ (εὐγενὲς) τὸ εὐδὺ χαὶ ἄπλαστον χαὶ ἀνύπουλην, 

150 λόγων βουλεύμασι χαὶ βουλευμάτων λόγοις συναδόντων. ἄξιον 

ὃὲ χαταγελᾶν τῶν ἐπειδὰν ἀπαλλαγῶσι δεσποτιχῆς χτήσεως 

ἐλευϑερωϑῆναι νομιζόντων: οἰχέται μὲν γὰρ οὐχέϑ᾽ ὁμοίως 

(ἂν) εἶεν οἵ γε ἀφειμένοι, δοῦλοι δὲ χαὶ μαστιγίαι πάντες, 

ὑπαχούοντες οὐχ ἀνϑρώπων --- ἧττον γὰρ ἂν ἣν τὸ δεινόν ---, 

ἀλλὰ χαὶ τῶν ἐν ἀψύχοις ἀτιμοτάτων, ἀχράτου, λαχάνων, 

πεμμάτων, ὅσα ἄλλα σιτοπόνων τε χαὶ ὀψαρτυτῶν περ'εργίαι 

Ιϑὐχατὰ γαστρὸς τῆς ταλαίνης δημιουργοῦσιν. ὃ γοῦν Διογένης 
ἰδών τινα τῶν λεγομένων ἀπελευϑέρων ἁβρυνόμενον χαὶ 

πολλοὺς αὐτῷ συνηδομένους, ϑαυμάσας τὸ ἄλογον χαὶ ἄχριτον. 

»οὕμοιον“ εἶπεν οὡς εἴ τις ἀναχηρύξειέ τινα τῶν οἰχετῶν ἀπὸ 
ταύτης τῆς ἡμέρας εἶναι γραμματιχὸν ἣ γεωμέτρην ἣ 

υουσιχκόν, οὐδ᾽ [ ὄναρ τῶν τεχνῶν ἐπῃσϑημένον.“ ὡς γὰρ 
ἐπιστήμονας οὐ ποιεῖ τὸ χήρυγμα, οὕτως οὐδὲ ἐλευϑέρους --- 

ἐπεὶ μαχάριον ἣν τι ---. ἀλλὰ μόνον οὐχ οἰχέτας. 
158 (22.)᾽ Ἀνελόντες οὖν τὴν χενὴν δόξαν, ἧς ὃ πολὺς ὅμιλος 

ἀνϑρώπων ἀπῃώρηται, χαὶ ἀληϑείας ἱερωτάτου χτήματος 

ἐρασϑέντες μήτε τοῖς λεγομένοις ἀστοῖς πολιτείαν ἡ ἐλευϑερίαν 

μήτε τοῖς οἰχότριψιν ἢ ἀργυρωνήτοις δουλείαν ἐπιφημίσωμεν, 

10 
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ἀλλὰ γένη χαὶ δεσποτιχὰ γράμματα χαὶ συνόλως σώματα 
Ψ “πε: ον ἜΤΗ ν" εἰ ἔκ: μὴ ΠΣ 

ἢ λύπῃ στέλλεται ἢ ὑπ᾽ ὀργῆς δ  γξελας, δουλοῖ μὲν 

αὑτήν, δοῦλον δὲ χαὶ τὸν ἔχοντα μυρίων δεσποτῶν ἀπεργά- 

ζεται: εἰ δὲ φρονήσει μὲν ἀμαϑίαν, σωφροσύνῃ δ᾽ ἀχο- 

λασίαν, δειλίαν δὲ ἀνδρεία χαὶ πλεονεξίαν διχαιοσύνῃ 

χατηγωνίσατο, τῷ ἀδουλώτῳ χαὶ τὸ ἀρχιχὸν προσείληφεν. 
ὅσαι δὲ βηδετέρας ἰδέας πω μετεσχήχασι, μήτε τῆς χατα-100 

δουλουμένης υήτε δι᾿ ἧς ἐλευϑερία βεβαιοῦται, γυμναὶ δέ 

εἰσιν ἔτι. χαϑάπερ αἱ τῶν χομιδῇ νηπίων, ταύτας τιϑηνοχο- 

μητέον, ἐνστάζοντας τὸ μὲν πρῶτον ἀντὶ γάλαχτος ἁπαλὰς 

τροφάς, τὰς διὰ τῶν ἐγχυχλίων ὅρη ς εἶτ᾽ αὖϑις χρα- 
ταιοτέρας ὧν φιλοσοφία δηΜΙΘυρῚ τός, ἐξ ὧν ἀνδρωϑεῖσαι χαὶ 

εὐεχτήσασα! πρὸς τέλος αἴσιον, οὐ Ζηνώνειον μᾶλλον ἢ πυϑό- 
χρήστον, ἀφίξονται. τὸ ἀχολούϑως τῇ φύσει ζῆν. 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΕΡῚ ΒΙΟΥ͂ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ 
ἩΠΙΚΕΤΟΝ τς 

(ΠΕΡΙ ΑΡΕΤῺΝ ΤῸ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 

Ι (4.) 1 ̓ Εσσαίων πέρι διαλεχϑείς, οὗ τὸν πραχτικὸν Πρ.41|Ν 

ἐζήλωσαν χαὶ διεπόνησαν βίον ἐν ἅπασιν ἢ -- τὸ γοῦν ὁ 

φορητότερον εἰπεῖν --- τοῖς πλείστοις μέρεσι διενεγχόντες, 

αὐτίχα χαΐ περὶ τῶν ϑεωρίαν ἀσπασαμένων ἀχολουϑία τῆς 
ἰ 

πραγματείας ἑπόμενος τὰ προσήχοντα λέξω, μηδὲν οἴχοϑεν 

ἕνεχα τοῦ βελτιῶσαι προστιϑείς, ὃ ὃρᾶν ἔϑος ἐν σπάνει 10 
χαλῶν ἐπιτηδευμάτων ἅπασι τοῖς ποιηταῖς χαὶ λογογῥάφοις, 

ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς αὐτῆς περιεχόμενος τῆς ἀληϑείας, πρὸς ἣν 

οἶδ᾽ ὅτι χαὶ ὃ δεινότατος εἰπεῖν ἀπαγορεύσει. -διαϑλητέον 

δὲ ὅμως χαὶ διαγωνιστέον: οὐ γὰρ δεῖ τὸ μέγεϑος τῆς τῶν 

ἀνδρῶν ἀρετῆς αἴτιον ἀφωνίας γενέσϑαι τοῖς μηδὲν χαλὸν 10 

2 ἡσυχάζεσϑαι δικαιοῦσιν. ἢ δὲ προαίρεσις τῶν φιλοσόφων ; 

εὐθὺς ἐμφαίνεται διὰ τῆς προσρήσεως: ϑεραπευταὶ γὰρ 

χαὶ ϑεραπευτρίδες ἐτύμως χαλοῦνται, ἤτοι παρόσον ἰατρι- 

χὴν ἐπαγγέλλονται χρείσσονα τῆς χατὰ πόλεις --- ἢ μὲν γὰρ 
σώματα ϑεραπεύει μόνον, ἐχείνη ὃὲ χαὶ ψυχὰς νόσοις χεχρα- 0 

τημένας χαλεπαῖς τε χαὶ δυσιάτοις, ἃς ἐγχατέσχηψαν ἡδοναὶ 

χαὶ ἐπιϑυμίαι χαὶ λῦπαι χαὶ φόβοι πλεονεξίαι τε χαὶ ἀφρο- 

σύναι χαὶ ἀδιχίαι χαὶ τὸ τῶν ἄλλων παϑῶν χαὶ χαχιῶν ἀνή- 
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γυτον πλῆϑος --- ἢ παρόσον ἐχ φύσεως χαὶ τῶν ἱερῶν νόμων 

 ἐπαιδεύϑησαν ϑεραπεύειν τὸ ὄν, ὃ χαὶ ἀγαϑοῦ χρεῖττόν ἐστι 

χαὶ ἑνὸς εἰλιχρινέστερον χαὶ μονάδος ἀρχεγονώτερον. οἷς 

τίνας συγχρίνειν ἄξιον τῶν ἐπαγγελλομένων εὐσέβειαν; ἂρά γε 

τοὺς τὰ στοιχεῖα τιμῶντας, 1ῆν, ὕδωρ, ἀέρα, πῦρ; οἷς χαὶ 
,ὔ ΄ -"- [ 

ἐπωνυμίας ἔϑεντο ἑτέρας ἕτεροι, τὸ μὲν πῦρ “ἤφαιστον παρὰ 
δ ν» ! Μ: “- Ω͂ ᾿ ᾿ “ν» Ἁ Χ τὴν ἔξαψιν, οἶμαι, χαλοῦντες, Ἥραν δὲ τὸν ἀέρα παρὰ τὸ 

αἴρεσϑαι χαὶ μετεωρίζεσϑαι πρὸς ὕψος, τὸ δὲ ὕδωρ []οσειδῶνα 
τάχα ποὺ διὰ τὸ ποτόν, τὴν δὲ γῆν Δήμητραν, παρόσον 

μήτηρ εἶναι δοχεῖ πάντων φυτῶν τε χαὶ ζῴων. ἀλλὰ τὰ 
μὲν ὀνόματα. σοφιστῶν ἐστιν εὑρήματα, τὰ δὲ στοιχεῖα ἄψυχος 

ὕλη χαὶ ἐξ ἑαυτῆς ἀχίνητος, ὑποβεβλημένη τῷ τεχνίτῃ πρὸς ἢ χαὶ ἐξ ἑαυτῆς ἀχίνητος, ὑποβεβλημένη τῷ τεχνίτῃ πρὸς 
ἅπασας σχημάτων χαὶ ποιοτήτων ἰδέας. ἀλλὰ τοὺς τὰ 

ἀποτελέσματα, ἥλιον, σελήνην ἣ τοὺς ἄλλους ἀστέρας πλά- 

νητας ἣ ἀπλανεῖς ἢ τὸν σύμπαντα οὐρανόν τε χαὶ χόσμον: 
» ᾿ " - 5 ΡῊ  « - ᾿, ΟῚ ᾽ ΄ ΄ 

ἀλλὰ χαὶ ταῦτα οὐχ ἐξ ἑαυτῶν γέγονεν, ἀλλ᾽ ὑπό τινος 
μο “« " ΄ Ἁἢ ο ’ . ΝΜ Ἁ , “Ὁ [ὰ δημιουργοῦ τελειοτάτου τὴν ἐπιστήμην. ἀλλὰ τοὺς ἡμιϑέους; 
ἢ τοῦτό γε χαὶ χλεύης ἄξιον: πῶς γὰρ ἂν ὃ αὐτὸς ἀϑα: 

ἱν ᾿ φ ΑΥ͂ΡΞΕ ᾿ ΒΞ Ὁ ΛΔ - Η ΑἹ . 9 Ἁ (ΕΣ ΘΕ 

νατός τε χαὶ ϑνητὸς εἴη: δίχα τοῦ χαὶ τὴν ἀρχὴν τῆς 
τούτων γενέσεως ἐπίληπτον εἶναι, μειραχιώδους ἀχρασίας 

ἀνάπλεων, ἣν τολμῶσιν οὐχ εὐαγῶς προσάπτειν ταῖς μαχα- 
ρίαις χαὶ ϑείαις δυνάμεσιν, εἰ γυναιξὶ ϑνηταῖς ἐπιμανέντες 

ὡμίλησαν οἱ παντὸς πάϑους ἀμέτοχοι χαὶ τρισευδαίμονες. 
ἀλλὰ τοὺς τὰ ξόανα χαὶ ἀγάλματα; ὧν αἱ οὐσίαι λίϑοι χαὶ 

ξύλα, τὰ μέχρι πρὸ μιχροῦ τελείως ἄμορφα, λιϑοτόμων χαὶ 

δρυοτόμων τῆς συμφυΐας αὐτὰ διαχοψάντων, ὧν τὰ ἀδελφὰ 
μέρη χαὶ συγγενῆ λουτροφόροι γεγόνασι χαὶ ποδόνιπτρα χαὶ 

ἄλλα ἄττα τῶν ἀτιμοτέρων, ἃ πρὸς τὰς ἐν σχότῳ χρείας 
ὑπηρετεῖ μᾶλλον ἢ τὰς ἐν φωτί. τῶν μὲν γὰρ παρ᾽ 

Αἰγυπτίοις οὐδὲ νῃσὃ λόν, οἱ ζῷα ἄλο ὶ οὐ Ὦ ς οὐδὲ μεμνῆσϑαι χαλόν, οἱ ζῷα γα χαὶ οὐχ 
ἥμερα μόνον ἀλλὰ χαὶ ϑηρίων τὰ ἀγριώτατα παραγηόύχασιν εἰς 
ϑεῶν τιμὰς ἐξ ἑχάστου τῶν χάτω σελήνης, χερσαίων μὲν 
ῬΆΠ]Ομΐ5. ορθῖᾶ υο]. Υ͂Ι. ὃ 
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λέοντα, ἐνύδρων δὲ τὸν ἐγχώριον χροχόδειλον, ἀεροπόρων 

δὲ ἴχτινον χαὶ τὴν Αἰγυπτίαν ἶβιν. χαὶ ταῦτα δρῶντες 
γεννώμενα χαὶ τροφῆς χρείαν ἔχοντα χαὶ περὶ ἐδωδὴν ἄπληστα 

χαὶ μεστὰ περιττωμάτων ἰοβόλα τε χαὶ ἀνθρωποβόρα χαὶ 
γόσοις ἁλωτὰ παντοίαις χαὶ οὐ μόνον ϑανάτῳ τῷ χατὰ φύσιν 

ἀλλὰ χαὶ βιαίῳ πολλάχις διαφϑειρόμενα προσχυνοῦσιν, οἵ 

ἥμεροι τὰ τὴ: χαὶ ἀτίϑασα χαὶ οἱ λοσιεει τὰ ἄλογα 

χαὶ οἱ συγγένειαν ἔχοντες πρὸς τὸ ϑεῖον τὰ μηδ᾽ ἂν Θερσίτῃσι 
᾿Ὶ 

 συγχριϑέντα, οἱ ἄρχοντες χαὶ δεσπόται τὰ ὑπήχοα φύσε' 

χαὶ δοῦλα. 

(2.) ᾿Δλλ’ οὗτοι μέν, ἐπειδήπερ οὐ τοὺς δμοφύλους 
Ἁ 

μόνον ἀλλὰ χαὶ τοὺς πλησιάζοντας ἀναπιμπλᾶσι φλυαρίας. 

αἀϑεράπευτοι διατελείτωσαν ὄψιν, τὴν ἀναγχαιοτάτην τῶν 

αἰσϑήσεων, τ ΠΣ ἀξνοι" λέγω δὲ οὐ τὴν σώματος, ἀλλὰ 

τὴν Ψυχῆς, ἡἣ τὸ ἀλυΐθες ς χαὶ τὸ ψεῦδος μόνῃ γνωρίζεται. 

τὸ δὲ ϑεραπευτιχὸν γένος βλέπειν ἀεὶ προδιδασχόμενον τῆς 

τοῦ ὄντος ϑέας ἐφιέσϑω χαὶ τὸν αἰσϑητὸν ἥλιον ὑπερβαινέτω 
Ἄ 

χαὶ μηδέποτε τὴν τάξιν ταύτην λειπέτω πρὸς τελείαν ἄγουσαν 
᾿ 5. ς ’, } ᾿ »Ἅ 5» Ὑ 

εὐδαιμονίαν. οἱ ὃὲ ἐπὶ ϑεραπείαν ἰόντες οὐτε ἐξ ἔϑους 
"2 ΩΣ μ χλλ᾽ ΄ , Ὗ δελεγδῦ 

οὔτε ἐχ παραινέσεως ἣ παραχλήσεώς τινων, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἔρωτος 

ἁρπασϑέντες οὐρανίου. χαϑάπερ οἱ βαχχευόμενοι χαὶ χορυ- 

βαντιῶντες ἐν ϑουσιάζουσι, μέχρις ἂν τὸ ποθούμενον ἴδωσιν. 
εἶτα διὰ τὸν τῆς ἀϑανάτου χαὶ μαχαρίας ζωῆς ἵμερον 

τετελευτηχένα! νομίζοντες ἤδη τὸν ϑνητὸν βίον ἀπολείπουσι 

τὰς οὐσίας υἱοῖς ἣ ϑυγατράσιν εἴτε χαὶ ἄλλοις συγγενέσιν, 

ἑχουσίῳ γνώμῃ πραλ ηρθΤο βο μετ οἷς δὲ μὴ συγγενεῖς 

εἰσιν, ἑταίροις χαὶ φίλοις: ἔδει γὰρ τοὺς τὸν βλέποντα πλοῦτον 
ἐξ ἑτοίμου λαβόντας τὸν τυφλὸν παραχωρῆσαι τοῖς ἔτι τὰς 
5 ΄ ΄ " σην 

διανοίας τυφλώττουσιν. ᾿Αναξαγόραν χαὶ Δημόχριτον “λληνες 

ἀδουσιν, ὅτ: φιλοσοφίας ἱμέρῳ πληχϑέντες μηλοβότους εἴασα: 
“ 9 ὅτι φίλ ρίας μερᾳ χῦεντ μη ΨΘΙΣ “ 

γενέσϑαι τὰς οὐσίας" ἄγαμα! τοὺς ἄνδρας χαὶ αὐτὸς γενο- 
ἊΝ 

μένους χρημάτων χρείττονας. ἀλλὰ πόσῳ βελτίονες οἱ μὴ 
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ϑρέμμασιν ἐμβόσχεσϑαι τὰς χτήσεις ἀνέντες, ἀλλὰ τὰς πὐθρδε 
πων ἐνδείας, συγγενῶν ἢ φίλων, ἐπανορϑωσάμενοι χαὶ ἐξ 

ἀπόρων εὐπόρους ἀποφήναντες: ἐχεῖνο μὲν γὰρ ἀπερίσχεπτον 
--- ἦα μὴ μανιῶδες ἐπ᾽ ἀνδρῶν, οὗς ἢ Ἑλλὰς ἐθαύμασεν, 
εἴπω τὸ ἔργον --, τοῦτο δὲ νηφάλιον χαὶ μετὰ φρονήσεως 
ἠχριβωμένον περιττῆς. οἱ πολέμιοι τί πλέον δρῶσιν ἣ 
χείρουσι χαὶ δενδροτομοῦσι τὴν τῶν 
σπάνει τῶν ἀναγχαίων πιεσϑέντες 

σ 
ι τιπάλων χώραν, ἵνα ἂν 

ἐνδῶσι; τοῦτο οἵ περὶ 

Δημόχριτον τοῖς ἀφ᾽ αἵματος εἰργάσαντο χειροποίητον ἔνδειαν 
χαὶ πενίαν αὐτοῖς χατασχευάσαντες, οὐχ ἐξ ἐτέληρις ἴσως, 

οἵ. 

ἀλλὰ τῷ μὴ προϊδέσϑαι χαὶ περιαϑρῆσαι τὸ τοῖς ἄλλοις 

συμφέρον. πόσῳ δὴ χρείττους οὗτοι χαὶ ἰδ ἐροῦμεν. 

χρησάμενοι μὲν οὐχ ἐλάττοσι ταῖς πρὸς φιλοσοφίαν ὁρμαῖς, 

μεγαλόνοιαν δὲ ὀλιγωρίας προτιμήσαντες χαὶ χαρισάμενοι 

τὰς οὐσίας, ἀλλὰ μὴ διαφϑείραντες, ἵνα χαὶ ἑτέρους χαὶ 

ἑαυτοὺς ὠφελήσωσι. [ τοὺς μὲν ἐν ἀφϑόνοις περιουσίαις. 
ἑαυτοὺς δὲ ἐν τῷ φιλοσοφεῖν; αἴ γὰρ χρημάτων χαὶ χτημάτων 

ἐπιμέλειαι τοὺς χρόνους ἀναλίσχουσι" χρόνου δὲ φείδεσϑα! 
΄ 2 ἊΣ . Χ τ 5 « ΄ ΄ " ΄ 

χαλόν, ἐπειδὴ χατὰ τὸν ἰατρὸν ἱπποχράτην ..ὃ μὲν βίος 

βραχύς, ἢ ὃὲ τέχνη μαχρή.“ τοῦτό μοι δοχεῖ χαὶ Ὅμηρος 
Ἂχ 2 ΄“- ΕΣ ᾿ - ᾿Ν ΄ 

αἰνίξασϑαι ἐν Ἰλιάδι χατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς τρισχαιδεχάτης 
. ! μι ΣΆ Ἁ -- ΠΑ - ΡῚ - Ξ ᾿ 

ὑαΨψωδίας διὰ τούτων τῶν ἐπῶν 

» Μυσῶν τ᾽ ἀγχεμάχων χαὶ ἀγαυῶν ᾿ἹἹππημολγῶν, 
Ἰλαχτοφάγων ἀβίων τε, διχαιοτάτων ἀνθρώπων,“ 

ὡς τῆς μὲν περὶ βίον σπουδῆς χαὶ χρηματισμὸν ἀδιχίαν ἊΣ 

νώσης διὰ τὸ ἄνισον, διχαιοσύνην δὲ τῆς ἐναντίας προαιρέσεως 

ἕνεχα ἰσότητος, χαϑ᾿ ἣν ὃ τῆς φύσεως πλοῦτος ὥρισται χαὶ 

παρευημερεῖ τὸν ἐν ταῖς χεναῖς δόξαις. ὅταν οὖν ἐχστῶσ! 
- -» - ἣρ..τὔὖἦδὶ ὦ Ἀ ἋΣ μι ΞΕ κά 3 τῶν οὐσιῶν, ὑπ᾽ οὐδενὸς ἔτι δελεαζόμενοι φεύγουσιν ἀμε- 

ταστρεπτὶ χαταλιπόντες ἀδελφούς, τέχνα, γυναῖχας, γονεῖς, 

πολυανϑρώπους συγγενείας, φιλιχὰς ἑταιρείας, τὰς πατρίδας. 
2 καὶ 
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ἐν αἷς ἐγεννήϑησαν χαὶ ἐτράφησαν, ἐπειδὴ τὸ σύνηϑες 
ὁλχὸν χαὶ δελεάσαι δυνατώτατον. μετοιχίζονται δὲ οὐχ εἰς 

ἑτέραν πόλιν, ὥσπερ οἱ πρᾶσιν αἰτούμενοι παρὰ τῶν χεχτη- 
μένων ἀτυχεῖς ἡ χαχόδουλοι δεσποτῶν ὑπαλλαγήν, οὐχ ἐλευ- 

ϑερίαν, αὑτοῖς ἐχπορίζοντες --- πᾶσα γὰρ πόλις, χαὶ ἢ 

εὐνομωτάτη, γέμει ϑορύβων χαὶ ταραχῶν ἀμυϑήτων, ἃς οὐχ 
ἂν ὑπομείναι τις ἅπαξ ὑπὸ σοφίας ἀχϑείς ---, ἀλλὰ τειχῶν 

ἔξω ποιοῦνται τὰς διατριβὰς ἐν χήποις ἣ μοναγρίαις ἐρημίαν 

μεταδιώχοντες, οὐ διά τινα ὠμὴν ἐπιτετηδευμένην μισαν- 

ϑρωπίαν, ἀλλὰ τὰς ἐχ τῶν ἀνομοίων τὸ ἦϑος ἐπιμιξίας 
ἀλυσιτελεῖς χαὶ βλαβερὰς εἰδότες. 

(9.) Πολλαχοῦ μὲν οὖν τῆς οἰκουμένης ἐστὶ τὸ γένος 

-- ἔδει γὰρ ἀγαϑοῦ τελείου μετασχεῖν χαὶ τὴν Ἑλλάδα χαὶ 
τὴν βάρβαρον ---, πλεονάζει δὲ ἐν Αἰγύπτῳ χαϑ’ ἕχαστον 

τῶν ἐπιχαλουμένων νόμων χαὶ μάλιστα περὶ τὴν ᾿Αλεξαν- 

ὃρειαν. οἱ δὲ πανταχόϑεν ἄριστοι χαϑάπερ εἰς πατρίδα 

[ϑεραπευτῶν] ἀποιχίαν στέλλονται πρός τι χωρίον ἐπιτηδειό- 

τατον, ὅπερ ἐστὶν ὑπὲρ λίμνης Μαρείας χείμενον ἐπὶ γεωλόφου 
χϑαμαλωτέρου, σφόδρα εὐκαίρως, ἀσφαλείας τε ἕνεχα χαὶ 
ΕΝ 5 ΄ . Χ κα 5 ΄ ΄ » ΄ 

ἀέρος εὐχρασίας. τὴν μὲν οὖν ἀσφάλειαν αἱ ἐν χύχλῳ.. 

παρέχουσιν ἐπαύλεις τε χαὶ χῶμαι, [ τὴν δὲ περὶ τὸν ἀέρα 

εὐχρασίαν αἱ ἔχ τε τῆς λίμνης ἀνεστομωμένης εἰς τὴν 

ϑάλατταν χαὶ τοῦ πελάγους ἐγγὺς ὄντος ἀναδιδόμεναι συνεχεῖς 
αὖραι, λεπταὶ μὲν αἱ ἐκ τοῦ πελάγους, παχεῖαι δὲ αἱ ἀπὸ 

τῆς λίμνης, ὧν ἡἣ μῖξις ὑγιεινοτάτην χατάστασιν ἀπεργάζεται. 
αἱ δὲ οἰχίαι τῶν συνεληλυϑότων σφόδρα μὲν εὐτελεῖς εἰσι, 

πρὸς δύο τὰ ἀναγχαιότατα σχέπην παρέχουσαι, πρός τε τὸν 
ἀφ᾽ Ἡλίου φλογμὸν χαὶ τὸν ἀπ᾿ ἀέρος χρυμόν- οὔτε δὲ ἐγγύς, 
ὥσπερ αἱ ἐν τοῖς ἄστεσιν, --- ὀχληρὸν γὰρ χαὶ δυσάρεστον 

τοῖς ἐρημίαν ἐζηλωχόσι χαὶ μεταδιώχουσιν αἷ γειτνιάσεις --- 
οὔτε πόρρω, δι’ ἣν ἀσπάζονται χοινωνίαν χαὶ ἵνα, εἰ λῃστῶν 
γένοιτο ἔφοδος, ἀλλήλοις ἐπιβοηϑῶσιν. ἐν ἑχάστῃ δέ ἐστιν 

1τ0 
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90 
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οἴχημα ἱερόν, ὃ χαλεῖται σεμνεῖον χαὶ μοναστήριον, ἐν ᾧ 
μονούμενοι τὰ τοῦ σεμνοῦ βίο" μυστήρια τελοῦνται, μηδὲν 

εἰσχομίζοντες, μὴ ποτόν, μὴ σιτίον, μηδέ τι τῶν ἄλλων ὅσα 
πρὸς τὰς τοῦ σώματος χρείας ἀναγχαῖα, ἀλλὰ νόμους χαὶ 
λόγια ϑεσπισϑέντα διὰ προφητῶν χαὶ ὕμνους χαὶ τὰ ἄλλα 
οἷς ἐπιστήμη χαὶ εὐσέβεια συναύξονται χαὶ τελειοῦνται. ἀεὶ 

μὲν οὖν ἄληστον ἔχουσι τὴν τοῦ ϑεοῦ μνήμην, ὡς χαὶ δι᾽ 
5 ’, Ν σ ἢ ν φ΄ - ΄, 5 - " ὀνειράτων μηδὲν ἕτερον ἢ τὰ χάλλη τῶν ϑείων ἀρετῶν χαὶ 

δυνάμεων φαντασιοῦσϑαι: πολλοὶ γοῦν χαὶ ἐχλαλοῦσιν ἐν 

ὄπνοις ὀνειροπολούμενοι τὰ τῆς ἱερᾶς φιλοσοφίας ἀοίδιμα 

δόγυατα. δὶς δὲ χαϑ’ ἑχάστην ἡμέραν εἰώϑασιν εὔχεσϑαι, 

περὶ τὴν ἕω χαὶ περὶ τὴν ἑσπέραν, ἡλίου μὲν ἀνίσχοντος 
εὐημερίαν αἰτούμενοι τὴν ὄντως εὐημερίαν, φωτὸς οὐρανίου 
τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἀναπλησθῆναι, δυομένου ὃὲ ὑπὲρ τοῦ 

. ΓῚ - - » ΄ . » - » - 
τὴν ψυχὴν τοῦ τῶν αἰσϑήσεων χαὶ αἰσϑητῶν ὄχλου παντελῶς 

ἐπιχουφισϑεῖσαν, ἐν τῷ ἑαυτῆς συνεδρίῳ χαὶ βουλευτηρίῳ 
Ἐν , ὟΝ .7 5 » Ὁ Ῥδπ  .Ψ. - ΄, 
Ἱενομένην, ἀλήϑειαν ἰχνηλατεῖν. τὸ ὃὲ ἐξ ἑωϑινοῦ μέχρις 
ἑσπέρας διάστημα σύμπαν αὐτοῖς ἐστιν ἄσχησις: ἐντυγχά- 

νοντες γὰρ τοῖς ἱεροῖς γράμμασι φιλοσοφοῦσι τὴν πάτριον 

φιλοσοφίαν ἀλληγοροῦντες, ἐπειδὴ σύμβολα τὰ τῆς ῥητῆς 
ἑρμηνείας νομίζουσιν ἀποχεχρυμμένης φύσεως ἐν ὑπονοίαις 

δηλουμένης. ἔστι δὲ αὐτοῖς χαὶ συγγράμματα παλαιῶν 

ἀνδρῶν, οἱ τῆς αἱρέσεως ἀρχηγέται γενόμενοι πολλὰ μνημεῖα 
- » - » ΄ Ὁ 7 ΤΣ ΨΥ, - ΄ 

τῆς ἐν τοῖς ἀλληγορουμένοις ἰδέας ἀπέλιπον, οἷς χαϑαάπερ 

τισὶν ἀρχετύποις [ χρώμενοι μιμοῦνται τῆς προαιρέσεως τὸν 

τρόπον" ὥστε οὐ ϑεωροῦσι μόνον, ἀλλὰ χαὶ ποιοῦσιν ἄσματα 

χαὶ ὕμνους εἰς τὸν ϑεὸν διὰ παντοίων μέτρων χαὶ μελῶν, 
φυν ὺν 

ἃ ῥυϑμοῖς σεμνοτέροις ἀναγκαίως χαράττουσι. τὰς μὲν οὖν 

ἕξ ἡμέρας χωρὶς ἕκαστοι μονούμενοι παρ᾽ ἑαυτοῖς ἐν τοῖς 

λεχϑεῖσι μοναστηρίοις φιλοσοφοῦσι, τὴν αὔλειον οὐχ ὑπερ- 
βαίνοντες, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξ ἀπόπτου ϑεωροῦντες" ταῖς δὲ ἑβδόμαις 

συνέρχονται χαϑάπερ εἰς χοινὸν σύλλογον χαὶ χαϑ᾽ ἡλιχίαν 
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ἑξῆς χαϑέζονται μετὰ τοῦ πρέποντος σχήματος, εἴσω τὰς 

χεῖρας ἔχοντες, τὴν μὲν δεξιὰν μεταξὺ στέρνου χαὶ γενείου. 
. Σ ΄ -" 

τὴν ὃὲΣ εὐώνυμον ὑπεσταλμένην παρὰ τῇ λαγόνι. παρελϑὼν 

δὲ ὃ πρεσβύτατος χαὶ τῶν δογμάτων ἐμπειρότατος διαλέγεται, 
χαϑεστῶτι μὲν τῷ βλέμματι, χαϑεστώσῃ δὲ τῇ φωνῇ. μετὰ 
λογισμοῦ χαὶ φρονήσεως, οὐ δεινότητα λόγων ὥσπερ οἱ 
ῥήτορες ἣ οἱ νῦν σοφισταὶ παρεπιδειχνύμενος, ἀλλὰ τὴν ἐν 

τοῖς νοήμασι διηρευνηχὼς χαὶ διερμηνεύων ἀχρίβειαν, ἥτις 

οὐχ ἄχροις ὠσὶν ἐφιζάνει, ἀλλὰ δι’ ἀχοῆς ἐπὶ ψυχὴν ἔρχεται 
᾿ ΄ 2 ΄ ΘᾺ δ , ὩΝ ςν» , 

χαὶ βεβαίως ἐπιμένει. χαϑ᾽ ἡσυχίαν ὃὲ οἱ ἄλλοι πάντες 

ἀχροῶνται, τὸν ἔπαινον νεύμασιν ὄψεως ἣ χεφαλῆς παραδης 

λοῦντες αὐτὸ μόνον. τὸ δὲ χοινὸν τοῦτο σεμνεῖον, εἰς ὃ ταῖς 
βδόμαις συνέρχον διπλοῦς ἐ ίβολος, ὃ μὲν εἰς ἀν- υαις συνέρχονται, διπλοῦς ἐστι περίβολος, ὃ μὲν εἰς 

ΝΥ - 

ρῶνα, ὃ δὲ εἰς γυναιχωνῖτιν ἀποχριϑείς" χαὶ γὰρ χαὶ γυναῖχες 
" 9 ἐξ ἔϑους συναχροῶνται τὸν αὐτὸν ζῆλον χαὶ τὴν αὐτὴν 

προαίρεσιν ἔχουσαι. ὁ δὲ μεταξὺ τῶν οἴχων τοῖχος τὸ μὲν 
ἐξ ἐδάφους ἐπὶ τρεῖς ἣ τέσσαρας πήχεις εἰς τὸ ἄνω συνῳχοδό- 
μηται ϑωραχίου τρόπον, τὸ δὲ ἄχρι τέγους ἀνάγειον ἀχανὲς 
ἀνεῖται, δυοῖν ἕνεχα, τοῦ τε τὴν πρέπουσαν αἰδῶ τῇ γυναιχείαᾳ 

φύσει διατηρεῖσϑαι χαὶ τοῦ τὴν ἀντίληψιν ἔχειν εὐμαρῆ 

χαϑεζομένας ἐν ἐπηχόῳ, μηδενὸς τὴν τοῦ διαλεγομένου φωνὴν 

ἐμποδίζοντος. (4.) ἐγχράτειαν δὲ ὥσπερ τινὰ ϑεμέλιον προ- 

χαταβαλλόμενοι τῆς Ψυχῆς τὰς ἄλλας ἐποιχοδομοῦσιν ἀρετᾶς. 
σιτίον ἢ ποτὸν οὐδεὶς ἂν αὐτῶν προσενέγχαιτο πρὸ ἡλίου 
δύσεως, ἐπεὶ τὸ μὲν φιλοσοφεῖν ἄξιον φωτὸς χρίνουσιν εἶναι, 

σχότους ὃὲ τὰς τοῦ σώματος ἀνάγχας, ὅϑεν τῷ μὲν ἡμέραν, 

ταῖς δὲ νυχτὸς βραχύ τι μέρος ἔνειμαν. ἔνιο!: δὲ χαὶ διὰ 

τριῶν ἡμερῶν ὑπομιμνήσχονται τροφῆς, οἷς πλείων ὃ πόϑος 
ἐπιστήμης ἐνίδρυται" . τινὲς δὲ οὕτως ἐνευφραίνονται χαὶ 

τρυφῶσιν ὑπὸ σοφίας ἑστιώμενοι πλουσίως χαὶ ἀφϑόνως 

τὰ δόγματα χορηγούσης, ὡς χαὶ πρὸς διπλασίονα χρόνον 

ἀντέχειν χαὶ μόλις δι᾽ ξξ ἡμερῶν ἀπογεύεσϑαι τροφῆς ἀναγ- 

τὸ 
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ΜΝ. χαίας. ἐϑισϑέντες Ἔν σπερ φασὶ τὸ τῶν τεττίγων | γένος ἀέρι 
2 Π " !] ἱ 

τρέφεσϑαι, τῆς ὠδῆς. ὥς 1: οἶμαι, τὴν ἔνδειαν ἐξευμαρι- 

ζούσης. ΕῊΝ ὃὲ ἑβδό ἤμην πανίερόν τινα χαὶ πανέορτον εἶναι 80 
.} ᾿ ἕξ Ἁ - 

νουΐίζοντες ἐξαιρέτου γέρως ἠξιώχασιν, ἐν ἣ μετὰ τὴν τῆς 
ϊ ΄ νι ἥ ἰ Ι 

σι ψυχῆς ἐπιμέλειαν χαὶ τὸ σῶμα λιπαίνουσιν, ὥσπερ ἀμέλει 

χαὶ τὰ ϑρέμματα, τῶν συνεχῶν πόνων ἀνιέντες. σιτοῦνται 37 

ὃὲ πολυτελὲς οὐδέν, ἀλλὰ ἄρτον εὐτελῆ, χαὶ ὄψον ἅλες, οὗς 
, οἱ ἁβροδίαιτοι παραρτύουσιν ὑσσώπῳ, ποτὸν ὃὲ ὕδωρ ναμα- 

, 

΄ 

τιαῖον αὐτοῖς ἐστιν. ἃς γὰρ ἢ φύσις ἐπέστησε τῷ ϑνητῷ . 
Θ 
[-Ἱ] 

-, 

ατ τὸ γένει προς πεῖνάν τε χαὶ δίψαν, ἀπομειλίσσονται, τῶν 
5 ΄ », 95 7 . Ὑ ϑ, ν Φ' 

εἰς χολαχείαν ἐπιφέροντες οὐδέν, ἀλλ᾽ αὐτὰ τὰ χρήσιμα, ὧν 

ἄνευ ζῆν οὐχ ἔστι. διὰ τοῦτο ἐσθίουσι μέν, ὥστε μὴ πεινῆν, 

πίνουσι δέ, ὥστε μὴ διψῆν. πλησμονὴν ὡς ἐχϑρόν τε χαὶ 
νι , -ὉὋὉ-ἢ - ΕῚ ’ὔ Ψ [4 5» Α Ὕ 

ἐπίβουλον ψυχῆς τε χαὶ σώματος ἐχτρεπόμενοι. ἐπεὶ δὲ 88 
" ΄ Ν Ν ἘΝ Ἀ Ν , ΄ὔ Ἀ ἊΝ ἣν δ ὑπ 

15 χαὶ σχέπης διττὸν εἶδος, τὸ ὑὲν ἐσθής, τὸ δὲ οἰχία, περὶ 

μὲν οἰχίας εἴρηται πρότερον, ὅτι ἐστὶν ἀχαλλώπιστος χαὶ 

αὐτοσχέδιος, πρὸς τὸ γρειῶδες αὐτὸ μόνον εἰργασμένη  χαὶ 

ἐσϑὴς δὲ ὁμοίως εὐτελεστάτη, πρὸς ἀλέξημα χρυμοῦ τε χαὶ 

ϑαάλπους, χλαῖνα μὲν ἀπὸ λασίου δορᾶς παχεῖα χειμῶνος, 

40 ξξωμὶς δὲ ϑέρους ἢ ὀϑόνη. συνόλως γὰρ ἀσχοῦσιν ἀτυφίαν, 39 

εἰδότες τῦφον μὲν τοῦ ψεύδους ἀρχήν, ἐπ τταν ὃὲ ἀληϑείας, 
ἑχάτερον δὲ πηγῆς λόγον ἔχον: ῥέουσι γὰρ ἀπὸ μὲν τοῦ 

ὃους αἱ πολύτροποι τῶν χαχῶν ἰδέαι, ἀπὸ δὲ τῆς ἀλης 

είας αἱ περιουσίαι τῶν ἀγαϑῶν αἀνϑρωπίνων τε χαὶ ϑείων. 
ἐῷ (8.) Βούλομαι δὲ χαὶ τὰς χοινὰς συνόδους αὐτῶν χαὶ 40 

ἱλαρωτέρας ἐν συμποσίοις διαγωγὰς εἰπεῖν. ἀντιτάξας τὰ τῶν 

ἄλλων συμπόσια. οἱ υὲν γὰρ ὅταν ἄχρατον ἐμφορήσωνται, 

χαϑάπερ οὐχ οἶνον πιόντες ἀλλὰ παραχινηματιχόν τι χαὶ 

μανιῶδες χαὶ εἴ τι χαλεπώτερον ἐπ᾽ ἐχστάσει λογισμοῦ 

80 φυσιχόν, ἀράσσουσι χαὶ λυττῶσι τρόπον χυνῶν ἀτιϑάσων 
χαὶ ἐπανιστάμενοι δαάχνουσιν ἀλλήλους χαὶ ἀποτρώγουσι 

, 

ῥῖνας, ὦτα, δαχτύλους, ἕτερα ἅττα μέρη τοῦ σώματος. ὡς 
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Υ̓͂ Ὰ - Ρ] - τὸν ἐπὶ Κύχλωπος χαὶ τῶν ᾿Οδυσσέως ἑταίρων μῦϑον 
) ὃ δὴ ΄ ΄ ὐλ 97 4. 70: κ᾿ ΄ » 
αἀποδεδειχέναι τούτους ἀληϑῇ, »Ψψωμούς ἡ φησιν ἀσπτητίς; 

πεσϑίοντας ἀνθρώπων, χαὶ ὠμότερον ἢ ἐχεῖνος. ὃ μὲν γὰρ 

χϑροὺς ὑποτοπήσας ἠμύνετο, οἱ δὲ συνήϑεις χαὶ φίλους, 
μ᾿ ἐν ἘΞ Ε -" Ψ " Ὁ - Ν ΧΙ » . 

ἔστι ὃὲ ὅτε χαὶ συγγενεῖς, ἐφ᾽ ἁλῶν χαὶ τραπέζης, ἄσπονδα 

ων Ων 

ἐν σπονδαῖς ἐργασάμενοι τῶν ἐν τοῖς γυμνιχοῖς ἀγῶσιν ὅμοια 

χαὶ παραχόπτοντες ὥσπερ νόμισμα δόχιμον ἄσχησιν, οἱ ἀντὶ 
ἀϑλητῶν ἀῦλιοι: τοῦτο γὰρ αὐτοῖς ἐπιφημιστέον. ἃ γὰρ 
νήφοντες ἐν σταδίοις ἐχεῖνοι ϑεαταῖς χρώμενοι τοῖς Πανέλλησι 

υεϑ' ἡμέραν | ἕνεχα νίχης χαὶ στεφάνων [᾿Ολυμπιονῖχαι] 

σὺν τέχνῃ ὃρῶσιν, οὗτοι τ οοντ ἐπὶ συμποσίων 
γύχτωρ ἐν σχότῳ (αὶ μεϑύοντες, ἐμπαροινοῦντες, ἀνεπιστη- 
μόνως χαὶ ον ἐπ᾽ ἀτιμία καὶ ὕβρει χαὶ αἰχία 

χαλεπῇ τῶν ὑπομενόντων ἐνεργοῦσιν. εἰ δὲ “μηδεὶς οἷα βρα- 
βευτὴς παρελϑὼν μέσος διαλύσειε. μετὰ πλείονος ἐξουσίας 

χαταπαλαίουσι, φονῶντες ἐν ταὐτῷ χαὶ ϑανατῶντες πάσχουσι 
γὰρ οὐχ ἐλάττονα ὧν διατιϑέασιν, ὅπερ οὐχ ἴσασι, παρα- 

παίοντες οἱ τὸν οἶνον οὐχ; ὡς ὃ χωμιχός φησιν, ἐπὶ χαχῷ 
τῶν πλησίον αὐτὸ μόνον ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῷ ἰδίῳ πίνειν ὑπο- 
μένοντες. τοιγαροῦν οἱ πρὸ μιχροῦ παρελϑόντες εἰς τὰ 
συμπόσια. σῷο! χαὶ φίλοι μιχρὸν ὕστερον ἐξίασιν ἐχϑροὶ χαὶ 

τὰ σώματα ἠχρωτηριασμένοι: χαὶ οἱ μὲν συνηγόρων χαὶ 
διχαστῶν, οἱ ὃὲ χαταπλαστῶν χαὶ ἰατρῶν χαὶ τῆς ὑπὸ τούτων 

δέονται βοηϑείας. ἕτεροι δὲ τῶν μετριωτέρων δοχούντων εἶναι 

συμποτῶν ὥσπερ μανδραγόραν τὸν ἄχρατον πιόντες ὑπερβε- 

βλύχασι χαὶ τὸν εὐώνυμον ἀγχῶνα προβαλόντες χαὶ τὸν 

αὐχένα ἐγκάρσιον ἐπιστρέψαντες, ἐνερευγόμενοι ταῖς χύλιξιν, 
ὅπνῳ βαϑεῖ πιέζονται, μηδὲν μήτε ἰδόντες μήτε ἀχούσαντες. 

ὡς μίαν μόνην ἔχοντες αἴσϑησιν, τὴν ἀὐδρατοδιοδβατάτην 

γεῦσιν. οἶδα δέ τινας, [οἷ] ἐπειδὰν ἀχροϑώραχες γένωνται, 
πρὶν τελέως βαπτισϑῆναι, τὸν εἰς τὴν ὑπ πον πότον ἐξ 

ἐπιδόσεως χαὶ συμβολῶν προευτρεπιζομένους, μέρος ὕπολαμ- 

Ρ.τ8 ΜΝ 
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θΕ ΥἹΤΑ ΟΟΝΤΕΈΜΡΙΑΤΙΥΑ 

βάνοντας τῆς ἐν χερσὶν εὐφροσύνης εἶναι τὴν περὶ τῆς εἰς 
Ἁ ’ , τὶ -» - ᾿ ΄ - » 

τὸ μέλλον μέϑης ἐλπίδα. τοῦτον τὸν τρόπον διαζῶντες ἄοιχοι 

χαὶ ἀνέστιοι διατελοῦσιν, ἐχϑροὶ μὲν γονέων χαὶ γυναιχῶν χαὶ 
’ 5 ᾿ οἱ Ἁ - »Ὰ ’ Ἁ , ἘΣ - - 

τέχνων, ἐχϑροὶ δὲ χαὶ τῆς πατρίδος, πολέμιοι ὃὲ χαὶ ἑαυτῶν" 
[- ᾿ ν Ἁ »ν - ΄ σ ἃ , 

ὑγρὸς γὰρ χαὶ ἄσωτος βίος ἅπασιν ἐπίβουλος. 

(6.) Ἴσως δ᾽ ἄν τις ἀποδέξαιτο τὴν ἐπιπολάζουσαν 

νυνὶ τῶν συμποσίων πανταχοῦ διάϑεσιν χατὰ πόϑον τῆς 
᾿Ιταλιχῆς πολυτελείας χαὶ τρυφῆς, ἣν ἐζήλωσαν Ἕλληνές τε 

Η ΄ , κω σον ἐς . ἃς - “Ἂ ᾿ » ΄, ΄ 

χαὶ βάρβαροι πρὸς ἐπίδειξιν μᾶλλον ἢ πρὸς εὐωχίαν ποιού- 

ὑενοι τὰς παρασχευάς. τρίχλιναά τε χαὶ πολύχλινα χελώνης 

ἢ ἐλέφαντος χατεσχευασμένα χαὶ τιμαλφεστέρας ὕλης. ὧν τὰ 
- ᾽ἈᾺ ᾧ Ἁ  Ζ - τ "ἰ : 

πλεῖστα λιϑοχόλλητα : στρωμναὶ ἁλουργεῖς ἐνυφασμένου χρυ- 
“ - - ϑ» ΄ ᾿ 

σοῦ χαὶ ἀνθοβαφεῖς ἕτεραι παντοίων χρωμάτων πρὸς τὸ 

τῆς ὄψεως ἐπαγωγόν: ἐχπωμάτων πλῆϑος ἐχτεταγμένων χαϑ᾽ 
ἕχαστον εἶδος, ῥυτὰ γὰρ χαὶ φιάλαι χαὶ χύλιχες χαὶ ἕτερα 

πολυειδῇ τεχνιχώτατα ϑηρίχλεια χαὶ τορείαις ἐπιστημονιχῶν 
ἢ -Ὁ- 5» ΄' ᾿Ν Ἁ 9: ἐᾷς ΄ -᾿ ΕῚ , 

ἀνδρῶν ἠχριβωμένα. διαχονικὰ ἀνδράποδα εὐμορφότατα 
΄ , ’, 

 χαὶ περιχαλλέστατα, ὡς ἀφιγμένα οὐχ ὑπηρεσίας ἕνεχα 
Ξ ΩῚ - , ; - ΄ " ϑὐκείκς 

μᾶλλον ἢ τοῦ φανέντα τὴν τῶν ϑεωμένων ὄψιν δῦναι" 
. ᾿ - " - εν -» ΕΝ! 

τούτων οἱ μὲν παῖδες ἔτι ὄντες οἰνοχοοῦσιν, ὑδροφοροῦσι δὲ 

βούπαιδες λελουμένοι καὶ λελειασμένοι, (οἷ) τά τε πρόσωπα 

ἐντρίβονται χαὶ ὑπογράφονται καὶ τὰς τῆς χεφαλῇς τρίχας εὖ 
ἊΝ ΥΥ͂Ν ἘΣΎ » ὰ Α - ΄ ᾿ Ἂ . 

πως διαπλέχονται σφηχούμενοι" βαϑυχαῖτα: γάρ εἰσιν ἢ μὴ 
κ ΄ Ἃ Ἁ Ὁ, ς 

χειρόμενος τὸ παράπαν ἣ τὰς προμετωπιδίους αὐτὸ μόνον 
}] 

ἐξ ἄχρων εἰς ἐπανίσωσιν χα 
Ἁ 

ἱ γραμμῆς χυχλοτεροῦς ἠχριβω- 

μένον σχῆμα" χιτῶνάς τε ἀραχνούφεϊῖς χαὶ ἐχλεύχους ἐπανα- 

ζωσάμενοι, τὰ μὲν ἐμπρόσϑια χατωτέρω τῶν ὑπὸ γόνου. 

τὰ δὲ χατόπιν μιχρὸν ὑπὸ τοῖς γονατίοις, ἑχάτερον δὲ μέρος 

οὐλοτέραις ταῖς σειραίαις ἐπιδιπλώσεσι χατὰ τὴν τῶν 

χιτωνίσχων συμβολὴν συστέλλοντες ἐχ πλαγίων χόλπους 
ἀπαιωροῦσιν, εὐρύνοντες τὰ χοῖλα τῶν πλευρῶν. ἐφεδρεύουσ' 

δ᾽ ἄλλοι, υξιράχια () πρωτοϊένεια, τοὺς ἰούλους ἄρτ' ἀν- 
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ϑοῦντες, ἀϑύρματα πρὸ μιχροῦ παιδεραστῶν γεγονότες, ἠσχη- 

«ένοι σφόδρα περιέργως πρὸς τὰς βαρυτέρας ὑπηρεσίας, 
ἐπίδειξις ἑστιατόρων εὐπορίας, ὡς ἴσασιν οἱ χρώμενοι, ὡς 

88 δὲ ἔχει τὸ ἀληϑές, ἀπειροχαλίας. πρὸς δὲ τούτοις αἱ 

δ4 

δὺ 

9 

πεμμάτων χαὶ ὄψων χαὶ ἡδυσμάτων ποιχιλίαι, περὶ ἃ σιτο- 

πόνοι χαὶ ὀψαρτυταὶ πονοῦνται. φροντίζοντες οὐ γεῦσιν, 
σ "» -" “Ὧν 6 πω ’ “ς Ἁ Α ἈΠ; - 

ὅπερ ἀναγχαῖον ἣν, δῦναι μόνον, ἀλλὰ χαὶ ὄψιν τῇ 
ἰς ἧς ἐς χ 5. ΠΥ 5 ΄ ΄ - 

τοὺς αυχξνας εν χύχλῳ περιάγοντες τοις χαϑαριότητι. 

ὀφθαλμοῖς χαὶ τοῖς αὐχτῆρσι περιλιχνεύουσι, τοῖς μὲν τὰς 

εὐσαρχίας χαὶ τὸ πλῆϑος, τοῖς δὲ τὴν ἀναδιδομένην χνῖσαν. 

εἶτα ὅταν ἀμφοτέρων, ὄψεών τε χαὶ ὀσμῶν, γένωνται ἰδιαχο- 

ρεῖς, ἐσϑίξιν χελεύουσιν, ἐπαινέσαντες οὐχ ὀλίχα τὴν 
παρασχευὴν χαὶ τὸν ἑστιάτορα τῆς πολυτελείας. ἑπτὰ γοῦν 

χαὶ πλείους εἰσχομίζονται τράπεζαι, πλήρεις ἁπάντων ὅσα 
Ὑἢ τε χαὶ ϑάλαττα χαὶ ποταμοὶ χαὶ ἀὴρ φέρουσιν ἔχλογα 

πάντα χαὶ εὔσαρχα, χερσαίων, ἐνύδρων, ἀεροπόρων, ὧν 

ἑχάστη διαλλάσσει χαὶ ταῖς παρασχευαῖς χαὶ ταῖς παραρ- 

τύσεσιν. ὑπὲρ ὃς τοῦ μηδὲν εἶδος ἀπολειφϑῆναι τῶν ἐν τῇ 

φύσει, τελευταῖαι τῶν ἀχροδρύων εἰσχομίζονται γέμουσαι, 
δίχα τῶν εἰς τοὺς χώμους χαὶ τὰς λεγομένας ἐπιδειπνίδας. 

εἶτα αἱ μὲν ἐχχομίζονται χεναὶ διὰ τὴν τῶν παρόντων 

ἀπληστίαν, οἱ τρόπον αἰϑυιῶν ἐμφορούμενοι χατοψοφαγοῦσιν 

οὕτως, ὡς χαὶ τῶν ὀστέων ἐπεντραγεῖν, τὰς δὲ λωβήσαντες 
χαὶ σπαράξαντες ἡμιβρώτους ἐῶσιν. ὅταν δὲ τελέως ἀπα- 

γορεύσωσι, τὰς μὲν γαστέρας ἄχρι φαρύγγων πεπληρωμένοι. 

χενοὶ δὲ πρὸς τὰς ἐπιϑυμίας, ἀπειρηχότες πρὸς τὰς ἐδωδᾶς, 

ὙἘΞ ἀλλὰ τί ταῦτα προσῆχε μηχύνειν, ἃ παρὰ πολλοῖς ὕδη 
τῶν μετριωτέρων χαταγινώσχεται προσαναρρηγνύντα τὰς ἐπι- 
ϑυμίας, ὧν ἣ μείωσις ὠφέλιμον; εὔξαιτο 1τὰρ ἄν τις τὰ 

10 

τὸ ὧσι 

ἀπευχταιότατα,  πεῖνάν τε χαὶ δίψαν, (μᾶλλον) ἣ τὴν ρ.480ΜὍΜ 

ἐν ταῖς τοιαύταις εὐωχίαις ἄφϑονον σιτίων χαὶ ποτῶν 

περιουσίαν. 
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ΡΕ ΥΙΤΑ ΟΟΝΤΕΜΡΙΜΑΤΙΨ Α 

(1.) Τῶν ἐν τῷ Ἑλλάδι συμποσίων τὰ περιβόητα χαὶ 
σημειωδέστατα δύο ταῦτα ἐστιν, οἷς χαὶ Σωχράτης παρε- 
τύγχανε: τὸ μὲν ἐν Καλλίου, ἡνίκα στεφανωϑέντος Αὐτο- 
λύχου τὰ ἐπινίκια εἱστία, τὸ δὲ ἐν ᾿Αγάϑωνος, ἃ χαὶ μνήμης 

ἠξίωσαν ἄνδρες τά τε ἤϑη χαὶ τοὺς λόγους φιλόσοφοι, 

Ξενοφῶν τε χαὶ [Πλάτων: ἀνεγράψαντο γὰρ ὡς ἀξιομνη- 

μόνευτα, οἷς ὑπετόπασαν χρήσεσθαι παραδείγμασι τοὺς 

ἔπειτα τῆς ἐν συμποσίοις ἐμμελοῦς διαγωγῆς. ἀλλ᾽ ὅμως 
χαὶ ταῦτα συγχρινόμενα τοῖς τῶν ἡμετέρων, οἱ τὸν ϑεωρητιχὸν 

ἠσπάσαντο βίον, γέλως ΠΡ ΠΣ τον ἡδονὰς μὲν οὖν ἔχει 
ἑχάτερον, ἀνθϑρωπιχώτερον δέ ἐστι τὸ Ξενοφῶντος" αὐλητρίδες 
τε χαὶ ὀρχησταὶ χαὶ ϑαυματοποιοὶ χαὶ ποιηταὶ γελοίων ἐπὶ 

τῷ σχῶψαι χαὶ χαριεντίσασϑαι μέγα φρονοῦντές εἰσί τινες 

χαὶ ἄλλα τῶν ἐν ταῖς ἱλαρωτέραις ἀνέσεσι. τὸ δὲ [[λατω- 
νιχὸν ὅλον σχεδόν ἐστι περὶ ἔρωτος, οὐχ ἀνδρῶν γυναιξὶν 
ἐπιμανέντων ἣ γυναιχῶν ἀνδράσιν αὐτὸ μόνον --- ὑποτελοῦσι 

γὰρ αἱ ἐπιϑυμίαι αὗται νόμοις φύσεως ---, ἀλλὰ ἀνδρῶν 

ἄρρεσιν ἡλιχίᾳ μόνον διαφέρουσι" χαὶ γὰρ εἴ τι περὶ ἔρωτος 
χαὶ ᾿Αφροδίτης οὐρανίου χεχομψεῦσϑαι δοχεῖ, χάριν ἀστεῖσ- 
μοῦ παρείληπται. τὸ γὰρ πλεῖστον αὐτοῦ μέρος ὃ χοινὸς 

χαὶ πάνδημος ἔρως διείληφεν, ἀνδρείαν μέν, τὴν βιωφε- 

λεστάτην ἀρετὴν κατὰ πόλεμον χαὶ χατ᾽ εἰρήνην, ἀφαιρού- 

μενος, ϑήλειαν ὃὲ νόσον ταῖς ψυχαῖς ἐναπεργαζόμενος χαὶ 

ἀνδρογύνους χατασχευάζων, οὃς ἐχρῆν πᾶσι τοῖς πρὸς ἀλχὴν 
ἐπ τιτηδεύμασι συγεβοτβῖαθαι λυμηνάμενος δὲ τὴν παιδιχὴν 

ἡλικίαν χαὶ εἰς ἐρωμένης τάξιν χαὶ διάϑεσιν ἀγαγὼν ἐζημίωσε 

χαὶ τοὺς ἐραστὰς περὶ τὰ ἀναγχαιότατα, σῶμα καὶ ψυχὴν 
χαὶ οὐσίαν: ἀνάγχη γὰρ τοῦ παιδεραστοῦ τὸν μὲν νοῦν 
τετάσϑαι πρὸς τὰ παιδιχά, πρὸς ταῦτα μόνον ὀξυδορχοῦντα. 
πρὸς δὲ τὰ ἄλλα παᾶντα ἴδιά τε χαὶ χοινὰ τυφλούμενον, 

(τὸ δὲ σῶμα, ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας, χαὶ μάλιστα 

τυγχάνοιτο, συντήχεσϑαι. τὴν δὲ οὐσίαν ἐλαττοῦσϑαι 
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"ἢ ἔχ τε ἀμελείας χαὶ τῶν εἰς τὸν ἐρώμενον ἀναλωμάτων. 
παραφύεται δὲ χαὶ μεῖζον ἄλλο πάνδημον χαχόν: ἐρημίαν 
γὰρ πόλεων χαὶ σπάνιν τοῦ ἀρίστου γένους ἀνθρώπων καὶ 

στείρωσιν χαὶ ἀγονίαν τεχνάζονται, οὗ μιμοῦνται τοὺς ἄνε- 

πιστήμονας τῆς γεωργίας, σπείροντες ἀντὶ τῆς | βαϑυγείου 
δὰ, δον ΄ “' 5 4 Ἃ ’ ἋΥ 3 ΄ ΄ 

πεδιάδος ὑφάλμους ἀρούρας ἢ λιϑώδη χαὶ ἀπόχροτα χωρία. 

ἃ πρὸς τῷ μηδὲν πεφυχέναι βλαστάνειν χαὶ τὰ χαταβλη- 
ϑέντα φϑείρει σπέρματα. σιωπῶ τὰ τῶν μύϑων πλάσματα 

χαὶ τοὺς δισωμάτους, οἱ χατ᾿᾽ ἀρχὰς προσφύντες ἀλλήλοις 
2 - Ὁ ΄ ἂν ἂν ’ ΄ ΟΥ ’ 

ἑνωτιχαῖς δυνάμεσιν αὖϑις οἷα μέρη συνεληλυϑότα διεζεύχ- 
ϑησαν, τῆς ἁρμονίας ὃφ᾽ ἧς συνείχοντο λυϑείσης εὐπαράγωγα 
γὰρ ταῦτα πάντα, δυνάμενα τῇ χαινότητι τῆς ἐπινοίας τὰ 
ττ ἊΝ ’ κκ4 Ρ. τπν οὶ , », Ψ΄. ὦτα δελεάζειν: ὧν ἐχ πολλοῦ τοῦ περιόντος οἱ Μωυσέως 

[4 » ΄ [ , » Ἐτν- 3 ΄ 

Ἰνώριμοι, μεμαϑηχότες ἐχ πρώτης ἡλικίας ἐρᾶν ἀληϑείας, 

χαταφρονοῦσιν ἀνεξαπάτητοι διατελοῦντες. 
(8.) ᾿Αλλ ἐπειδὴ τὰ διωνομασμένα συμπόσια τοιαύτης 

μεστὰ φλυαρίας ἐστίν, ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα. τὸν ἔλεγχον, εἴ τις 
υὴἣ πρὸς δόξας χαὶ τὴν διαδοϑεῖσαν περὶ αὐτῶν ὡς δὴ πάνυ 
χατωρϑωμένων φήμην ἐθελήσειεν ἀφορᾶν, ἀντιτάξω {τὰ 
τῶν ἀνατεϑειχότων τὸν ἴδιον βίον χαὶ ἑαυτοὺς ἐπιστήμῃ 
χαὶ ϑεωρίᾳ τῶν τῆς φύσεως πραγμάτων χατὰ τὰς τοῦ 
προφήτου Μωυσέως ἱερωτάτας ὑφηγήσεις. οὗτοι τὸ μὲν 
πρῶτον ἀϑροίζονται δι᾿ ἑπτὰ ἑβδομάδων, οὐ μόνον τὴν 
6 -Ὁἢ ξ ΄ἃ Ὁ ἊΝ Ἁ ᾿ Ἁ ’ Ἃ ΄ " 

ἁπλῆν ἑβδομάδα ἀλλὰ χαὶ τὴν δύναμιν τεϑηπότες: ἀγνὴν 

γὰρ χαὶ ἀειπάρϑενον αὐτὴν ἴσασιν. ἔστι δὲ προέορτος 
υεγίστης ἑορτῆς, ἣν πεντηχοντὰς ἔλαχεν, ἁγιώτατος χαὶ 

φυσιχώτατος ἀριϑμῶν, ἐχ τῆς τοῦ ὀρϑογωνίου τριγώνου 

δυνάμεως, ὅπερ ἐστὶν ἀρχὴ τῆς τῶν ὅλων γενέσεως, συστα- 
ὕείς. ἐπειδὰν οὖν συνέλθωσι λευχειμονοῦντες φαιδροὶ μετὰ 
τῆς ἀνωτάτω σεμνότητος, ὑποσημαίνοντός τινος τῶν ἐφη- 

υερευτῶν --- οὕτω γὰρ ὀνομάζειν ἔϑος τοὺς ἐν ταῖς τοιαύ- 
ταις ὑπηρεσίαις ---, πρὸ τῆς χαταχλίσεως στάντες ἑξῆς χατὰ 

Ρ.481Μ 

0 

10 

18 

ὑῷ σι 

90 



82 Μ. 

ἐὰ] 

θΕ ὙἹΤΑ ΟΟΝΤΕΜΡΙΑΤΙΨΥΑ 

στοῖχον ἐν χόσμῳ χαὶ τάς τε ὄψεις χαὶ τὰς χεῖρας εἰς 
οὐρανὸν ἀνατείναντες, τὰ 

ἐπαιδεύϑησαν, τὰς δὲ 
υὲν ἐπειδὴ τὰ ϑέας ἄξια χαϑορᾶν 

τι χαϑαραὶ λημμάτων εἰσὶν ὑπ᾽ 
οὐδεμιᾶς προφάσεως τῶν εἰς πορισυὸν μιαινόμεναι, προσ- 

εύχονται τῷ ϑεῷ ϑυμήρη γενέσϑαι χαὶ χατὰ νοῦν ἀπαν- 
τῆσαι τὴν εὐωχίαν. μετὰ δὲ τὰς εὐχὰς οἱ πρεσβύτεροι 
καταχλίνονται ταῖς εἰσχρίσεσιν ἀχολουϑοῦντες: πρεσβυτέρους 
δὲ οὐ τοὺς πολυετεῖς χαὶ πολιοὺς νομίζουσιν [ἀλλ᾽ ἔτι 

χομιδῇ νέους παῖδας], ἐὰν ὀψὲ τῆς προαιρέσεως ἐρασϑῶσιν, 

ἀλλὰ τοὺς ἐκ πρώτης [ ἡλιχίας ἐνηβήσαντας χαὶ ἐναχ- 
μάσαντας τῷ ϑεωρητιχῷ μέρει: φιλοσοφίας, ὃ δὴ χάλλιστον 

χαὶ ϑειότατόν ἐστι. συνεστιῶνται ὃὲ χαὶ γυναῖχες, ὧν 

πλεῖσται γηραιαὶ παρϑένοι, τὴν ἁγνείαν οὐχ ἀνάγχῃ, χαϑάπερ 
ἕνιαι τῶν παρ Ἕλλησιν ἱερειῶν, διαφυλάξασαι μᾶλλον ἣ 
χαϑ᾽ ἐχούσιον γνώμην, διὰ ζῆλον χαὶ πόϑον σοφίας, ἧ συμ- 

βιοῦν σπουδάσασαι τῶν περὶ σῶμα ἡδονῶν ἡἠλόγησαν, οὐ 

ϑνητῶν ἐχγόνων ἀλλ᾽ ἀϑανάτων ὀρεχϑεῖσαι, ἃ μόνη τίχτειν 

ἀφ᾽’ ἑαυτῆς οἵα τέ ἐστιν ἢ ϑεοφιλὴς ψυχή, σπείραντος εἰς 
αὐτὴν ἀχτῖνας νοητὰς τοῦ πατρός, αἷς δυνήσεται ϑεωρεῖν 

τὰ σοφίας δόγματα. (9.) διανενέμηται ὃὲ ἣ χατάχλισις 
χωρὶς μὲν ἀνδράσιν ἐπὶ δεξιά, χωρὶς δὲ γυναιξὶν ἐπ᾽ εὐώνυμα. 
μή πού τις ὑπολαμβάνει στρωμνάς, εἰ χαὶ οὐ πολυτελεῖς, 

ἀλλ᾽ οὖν μαλαχωτέρας ἀνθρώποις εὐγενέσι χαὶ ἀστείοις χαὶ 
φιλοσοφίας ἀσχηταῖς εὐτρεπίσϑαι; στιβάδες γάρ εἰσιν εἰχκαιο- 

τέρας ὕλης, ἐφ᾽ ὧν εὐτελῆ πάνυ χαμαίστρωτα παπύρου 

τῆς ἐγχωρίου, μιχρὸν ὑπερέχοντα χατὰ τοὺς ἀγχῶνας, ἵνα 

ἐπερείδοιντο᾽ τὴν μὲν γὰρ Λαχωνιχὴν σχληραγωγίαν ὑπα- 

γιᾶσιν, ἀεὶ δὲ χαὶ πανταχοῦ τὴν ἐλευϑέριον εὐχολίαν ἐπι- 
τηδεύουσιν, ἀνὰ χράτος τοῖς ἡδονῆς φίλτροις ἀπεχϑόμενοι. 

διαχονοῦνται ὃὲ οὐχ ὕπ᾽ ἀνδραπόδων, ἡγούμενοι συνόλως 
τὴν ϑεραπόντων χτῇσιν εἶναι παρὰ φύσιν: ἢ υὲν γὰρ ἐλευ- 
ϑέρους ἅπαντας γεγέννηχεν, αἵ δέ τινων ἀδιχίαι χαὶ πλεο- 
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ι ζηλωσάντων τὴν ἀρχέχαχον ἀνισότητα χαταζεύξασαι ἊΝ 

ΛΞ 

ΓΛ 

» 

ἔν 

τὸ ἐπὶ τοῖς ἀσϑενεστέρόις χράτος τοῖς δυνατωτέροις ἀνῆψαν. 

ἐν δὴ τῷ ἱερῷ τούτῳ συμποσίῳ δοῦλος μὲν ὡς ἔφην οὐδείς, 

ἐλεύϑεροι ὃὲ ὑπηρετοῦσι, τὰς διαχονιχὰς χρείας ἐπιτελοῦντες 
οὐ πρὸς βίαν οὐδὲ προστάξεις ἀναμένοντες, ἀλλ᾽ ἐϑελουσίῳ 

γνώμῃ φϑανοντες μετὰ σπουδῆς χαὶ προϑυμίας τὰς ἐπιχε- 

λεύσεις. οὐδὲ γὰρ οἱ τυχόντες ἐλεύϑεροι τάττοντα! πρὸς 

ταῖς ὑπουργίαις ταύταις, ἀλλ᾽ οἱ νέοι τῶν ἐν τῷ συστήματι 
μετὰ πάσης ἐπιμελείας ἀριστίνδην ἐπιχριϑέντες, ὃν χρὴ 

τρόπον ἀστείους χαὶ εὐγενεῖς πρὸς ἄχραν ἀρετὴν ἐπε!:γο- 
υένους" οἱ χαϑάπερ υἱοὶ γνήσιοι φιλοτίμως ἄσμενοι πατράσι 

χαὶ μητράσιν ὑπουργοῦσι, χοινοὺς αὑτῶν γονεῖς νομίζοντες 
οἰχειοτέρους τῶν ἀφ᾽ αἵματος, εἴ γε χαλοχαγαϑίας οὐδὲν 
οἰχειότερόν ἐστι τοῖς εὖ φρονοῦσιν: ἄζωστοι ὃὲ χαὶ χαϑει- 

μένοι τοὺς χιτωνίσχους εἰσίασιν ὑπηρετήσοντες, [ ἕνεχα τοῦ 

υνηδὲν εἴδωλον ἐπιφέρεσϑαι δουλοπρεποῦς σχήματος. εἰς τοῦτο 

τὸ συμπόσιον --- οἶδ᾽ ὅτι γελάσονταί τινες ἀχούσαντες, γελα- 

σονται δὲ οἱ χλαυϑμῶν χαὶ ϑρήνων ἄξια δρῶντες --- οἶνος 
ἐχείναις ταῖς ἡμέραις οὐχ εἰσχομίζεται, ἀλλὰ διαυγέστατον 

ὕδωρ, ψυχρὸν μὲν τοῖς πολλοῖς, ϑερμὸν δὲ τῶν πρεσβυτάτων 

τοῖς ἁβροδιαίτοις" χαὶ τράπεζα χαϑαρὰ τῶν ἐναίμων, ἐφ᾽ ἧς 

ἄρτοι μὲν τροφή, προσόψημα δὲ ἅλες, οἷς ἔστιν ὅτε χαὶ 
ὕσσωπος ἤδυσμα παραρτύετα! διὰ τοὺς τρυφῶντας. νηφάλια 

γὰρ ὡς τοῖς ἱερεῦσι ϑύειν χαὶ τούτοις βιοῦν ὁ ὀρϑὸς λόγος 
ὑφηγεῖται" οἶνος μὲν γὰρ ἀφροσύνης φάρμαχον, ὄψα ὃὲ 

πολυτελῆ τὸ ϑρεμμαάτων ἀπληστότατον διερεϑίζει, τὴν ἐπιϑυ- 

μίαν. (10.) καὶ τὰ μὲν πρῶτα τοιαῦτα. μετὰ δὲ τὸ χατα- 
χλιϑῆναι μὲν τοὺς συμπότας ἐν αἷς ἐδήλωσα τάξεσι, στῆναι 

δὲ τοὺς διαχόνους ἐν χόσμῳ πρὸς ὑπηρεσίαν ἑτοίμους, (ὃ 
πρόεδρος αὐτῶν, πολλῆς ἁπάντων ἣσυχίας γενομένης) --- πότε 
δὲ οὐχ ἔστιν; εἴποι τις ἄν: ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον ἣ πρότερον. ὡς 
μηδὲ γρύξαι τινὰ τολμᾶν ἢ ἀναπνεῦσαι βιαιότερον ---. ζητεῖ 
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θΕῈ ὙΙΤΑ ΟΟΝΤΕΈΜΡΙΑΤΙΝΑ 

τ: τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν ἢ χαὶ ὑπ᾽ ἄλλου προταϑὲν 
2 ) ΓΞ ἜΤ» λ 5φνχ Δ δ. (δα »- 5 ᾿ Ερμα 

ἐπιλύεται, φροντίζων μὲν οὐδὲν ἐπιδείξεως --- οὐ γὰρ τῆς 
»] Ν ἃ ῳ Ζ, ἐπὶ τὐδλυθός λόγων εὐχλείας ὀρέγεται ---, ϑεάσασϑαι δέ 

τινα ποϑῶν ἀχριβέστερον χαὶ ϑεασάμενος μἡ φϑονῆσαι τοῖς 

εἰ χαὶ μὴ ὁμοίως ὀξυδορχοῦσι, τὸν γοῦν τοῦ μαϑεῖν ἵμερον 

παραπλήσιον ἔχουσι. χαὶ ὃ μὲν σχολαιοτέρᾳ χρῆται τῇ 

διδασχαλία, διαμέλλων χαὶ βραδύνων ταῖς ἐπαναλήψεσιν, 
Μ ὩῈΞ τς ο ΠΕΣ ἊΣ «.ἋΑ ΄ ἜΝ ὑ ο τ οὰξ Ξ ἘΠ 

ἐγχαράττων ταῖς ψυχαῖς τὰ νοήματα τῇ γὰρ ἑρμηνεία 

τοῦ εὐτρόχως χαὶ ἀπνευστὶ συνείροντος ὃ τῶν ἀχροωμένων 

γοῦς συνομαρτεῖν ἀδυνατῶν ὑστερίζει χαὶ ἀπολείπεται τῆς 
΄ - Ν ΄ μιν .: ’ 

χαταλήψεως τῶν λεγομένων ---᾿ οἱ ὃξ ἀνωρϑιαχότες {τὰ 
- Η - ΄ 5 . - 

ὦτα χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνατεταχότες) εἰς αὐτὸν ἐπὶ μιᾶς 
χαὶ τῆς αὐτῆς σχέσεως ω- πιμένοντες ἀχροῶνται, τὸ ὑὲν 

συνιέναι χαὶ χατειληφένα! ν τος, χαὶ βλέμματι διασημαί- 
γοντες, τὸν δὲ ἔπαινον τοῦ λέγοντος ἱλαρότητι χαὶ τῇ σχέδην 
περιαγωγῇ τοῦ προσώπου, τὴν δὲ διαπόρησιν' ᾿ρεμαἑατέρα 

χινήσει τῆς χεφαλῆς χαὶ ἄχρῳ δαχτύλῳ τῆς δεξιᾶς χειρός" 

οὐχ ἧττον δὲ τῶν χαταχεχλιμένων οἱ παρεστῶτες νέοι προσ- 
έχουσιν. αἱ δὲ ἐξηγήσεις τῶν ἱερῶν γραμμάτων Ἰίνονται δι 

ὑπονοιῶν ἐν ἀλληγορίαις: ἅπασα γὰρ ἢ νουοϑεσία δοχεῖ τοῖς 
ἀνδράσι τούτοις ἐοιχέναι ζῴῳ χαὶ σῶμα μὲν ἔχειν τὰς ἀηβὰς 
διατάξεις, ψυχὴν δὲ τὸν ἐναποχείμενον ταῖς λέξεσιν ἀόρατον 

νοῦν, ἐν ᾧ ἤρξατο ἢ λογικὴ ψυχὴ διαφερόντως τὰ οἰχεῖα 
ϑεωρεῖν, ὥσπερ διὰ χατόπτρου τῶν ὀνομάτων ἐξαίσια χάλλη 
νοημάτων | ἐμφαινόμενα χατιδοῦσα χαὶ τὰ μὲν σύμβολα 

διαπτύξασα χαὶ διαχαλύψασα, γυμνὰ δὲ εἰς ῬΕ προαγαγοῦσα 

τὰ ἐνθύμια τοῖς δυναμένοις ἐχ μιχρᾶς ὑπομνήσεως τὰ ἀφανῆ 

διὰ τῶν φανερῶν ϑεωρεῖν. ἐπειδὰν οὖν ἱχανῶς ὁ πρόεδρος 

διειλχέχϑαι δοχῇ χαὶ χατὰ προαίρεσιν ἀπηντηχένα: τᾷ μὲν 

ἢ διάλεξις εὐσχόπως ταῖς ἐπιβολαῖς, τοῖς δὲ ἢ ἀχρόασις. 
χρότος ἐξ ἁπάντων ὡς ἂν δονηδυμάνν εἰς τὸ ἔτι δψόμενον 
γίνεται. χαὶ ἔπειτα ὃ μὲν ἀναστὰς ὕμνον ἄδει πεποιημένον 
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εἰς τὸν ϑεύόν, ἣ χαινὸν αὐτὸς πεποιηχὼς ἣ ἀρχαῖόν τινα 
τῶν πάλαι ποιητῶν --- μέτρα γὰρ χαὶ μέλη χαταλελοίπασι 
πολλὰ ἐπῶν τριμέτρων, προσοδίων ὕμνων, παρασπονδείων, 

΄ , - -" ͵ Ἂν παραβωμίων, στασίμων χοριχῶν στροφαῖς πολυστρόφοις εὖ 
- ᾿ ᾿, ) αᾳ ᾿ Ὁ ἃ " ΄ 2 διαμεμετρημένων ---, μεϑ᾽ ὃν χαὶ οἱ ἄλλοι χατὰ τάξεις ἐν 
χύσμῳ προσήχοντι, πάντων χατὰ πολλὴν ἥσυχίαν ἄχροω- 

μένων, πλὴν ὁπότε τὰ ἀχροτελεύτια χαὶ ἐφύμνια ἄδειν δέοι" 

τότε γὰρ ἐξηχοῦσι πάντες τε χαὶ πᾶσαι. ὅταν δὲ ἕχαστος 

διαπεράνηται τὸν ὕμνον. οἱ νέοι τὴν πρὸ μιχροῦ λεχϑεῖσαν 

τράπεζαν εἰσχομίζουσιν, ἐφ᾽ ἧς τὸ παναγέστατον σιτίον, 

ἄρτος ἐζυμωμένος μετὰ προσοψήματος ἁλῶν, οἷς ὕσσωπος 
“ Ψ 3 κι..9 ὟΝ ὦ »"ο » » ν - ἘΠῚ» , ἀναμέμιχται, δι᾿ αἰδῶ τῆς ἀναχειμένης ἐν τῷ ἁγίῳ προνάῳ 
ἱερᾶς τραπέζης" ἐπὶ γὰρ ταύτης εἰσὶν ἄρτοι χαὶ ἅλες ἄνευ 

ἡδυσμάτων, ἀζυμοι μὲν οἱ ἄρτοι, ἀμιγεῖς δὲ οἱ ἅλες. προσ- 

ἤχον γὰρ ἣν τὰ μὲν ἁπλούστατα χαὶ εἰλιχρινέστατα τῇ 
χρατίστῃ τῶν ἱερέων ἀπονεμηϑῆναι μερίδι λειτουργίας ἄϑλον. 

ἂς τ δι ον . Χ σ ἐκ κω 3 ἊΝ “-“ Ὁ ΞΕΙ, 

τοὺς δὲ ἄλλους τὰ μὲν ὅμοια ζηλοῦν, ἀπέχεσϑαι δὲ τῶν αὐτῶν, 

ἵνα ἔχωσι προνομίαν οἱ χρείττονες. 
(11.) Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον τὴν ἱερὰν ἄγουσι παννυχίδα. 

ἄγεται δὲ ἢ παννυχὶς τὸν τρόπον τοῦτον" ἀνίστανται πάντες 
αϑρόοι, χαὶ χατὰ μέσον τὸ συμπόσιον δύο γίνονται τὸ πρῶτον 

χοροί, ὃ μὲν ἀνδρῶν, ὃ δὲ γυναιχῶν: ἡγεμὼν δὲ χαὶ ἔξαρχος 
Ι αἱρεῖται χαϑ' ἑχάτερον ἐντιμότατός τε χαὶ ἐμμελέστατος. 
κῸ , ΄ Ω͂ 5» Ἁ ἈΝ ῃ-" 

εἶτα ἄδουσι πεποιημένους ὕμνους εἰς τὸν ϑεὸν πολλοῖς 

έτροις χαὶ μέλεσι, τῇ μὲν συνηχοῦντες, τῇ δὲ χαὶ ἀντι- 

φώνοις ἁρμονίαις ἐπιχειρονομοῦντες χαὶ ἐπορχούμενοι, χαὶ 

ἐπιϑειάζοντες τοτὲ μὲν τὰ προσόδια, τοτὲ δὲ τὰ στάσιμα, 
στροφάς τε τὰς ἐν χορείᾳ χαὶ ἀντιστροφὰς ποιούμενοι. εἶτα 
ὅταν ἑχάτερος τῶν χορῶν ἰδίᾳ χαὶ χαϑ᾽ ἑαυτὸν ἑἕστιαϑῇ, 

χαϑάπερ ἐν ταῖς βαχχείαις ἀχράτου σπάσαντες τοῦ ὕϑεοφι- 

λοῦς, ἀναμίγνυνται χαὶ γίνονται χορὸς εἷς ἐξ ἀμφοῖν, μίμημα 

τοῦ πάλαι συστάντος χατὰ τὴν ἐρυϑρὰν ϑάλασσαν ἕνεχα τῶν 

το 

20 

80. 
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ΕΚ ὙἹΤΑ ΟΟΝΤΕΜΡΙΑΤΙΝΑ 

ϑαυματουργηϑέντων ἐχεῖ. τὸ γὰρ πέλαγος προστάξει ϑεοῦ 

τοῖς μὲν σωτηρίας αἴτιον τοῖς δὲ πανωλεϑρίας γίνεται" 
βαγέντος μὲν γὰρ χαὶ βιαίοις ἀναχοπαῖς ὑποσυρέντος χαὶ 

ἑχατέρωϑεν ἐξ ἐναντίας οἷα τειχῶν παγέντων, τὸ μεϑόριον 

“- εἰς λεωφόρον δὸὸν χαὶ ξηρὰν πᾶσαν ἀὐαηεηην 

εὐρύνετο, δι᾽ ἧς ὃ λεὼς ἐπέζευσεν ἄχρι τῆς ἀντιπέραν ἠπεί- 

ρου πρὸς τὰ μετέωρα παρᾶπ' τεμφϑείς"  ἐπιδραμόντος δὲ ταῖς 

παλιρροίαις χαὶ τοῦ μὲν ἔνϑεν τοῦ δὲ Ἑ ἔνϑεν εἰς τὸ χερσωϑὲν 
ἔδαφος ἀναχυϑέντος. οἱ ἐπαχολουϑήσαντες τῶν πολεμίων χατα- 
χλυσϑέντες διαφϑείρονται. τοῦτο δὲ ει ὄντες χαὶ παϑόντες, 

ὃ λόγου χαὶ ἐννοίας χαὶ ἐλπίδος μεῖζον ἔργον ἦν, ἐνθουσιῶντές 
΄ τε ἄνδρες ὁμοῦ χαὶ γυναῖχες, εἷς γενόμενοι χορός. τοὺς εὐχα- 

ριστηρίους ὕμνους εἰς τὸν σωτῆρα ϑεὸν δον, ἐξάρχοντος τοῖς 

μὲν ἀνδράσι Μωυσέως τοῦ προφήτου. ταῖς δὲ γυναιξὶ Μαριὰμ, 

τῆς προφήτιδης. τούτῳ μάλιστα ἀπειχονισϑεὶς ὁ τῶν ϑερα- 
πευτῶν χαὶ ϑεραπευτρίδων, μέλεσιν ἀντήχοις χαὶ ἀντιφώνοις 

πρὸς βαρὺν ἦχον τῶν ἀνδρῶν ὃ γυναιχῶν ὀξὺς ἀναχιρνάμενος. 

ἐναρμόνιον συμφωνίαν ἀποτελεῖ χαὶ μουσιχὴν ὄντως" πάγχαλα 

μὲν τὰ νοήματα, πάγκαλοι δὲ αἵ λέξεις, σεμνοὶ δὲ οἵ χο- 
ρευταί: τὸ δὲ τέλος χαὶ τῶν νοημάτων χαὶ τῶν λέξεων χαὶ 

τῶν χορευτῶν εὐσέβεια. μεϑυσϑέντες οὖν ἄχρι πρωΐας τὴν 

χαλὴν ταύτην μέϑην, οὐ χαρηβαροῦντες ἢ κχαταμύοντες, 

ἀλλὰ διεγηγερμένοι μᾶλλον ἢ ὅτε παρεγένοντο εἰς τὸ συυ- 

πόσιον, τάς τε ὄψεις χαὶ ὅλον τὸ σῶμα πρὸς τὴν ἕω στᾶντες. 
ἐπὰν ϑεάσωνται τὸν ἥλιον ἀνίσχοντα, τὰς χεῖρας ἀνα- 

τείναντες εἰς οὐρανὸν εὐημερίαν χαὶ Ι ἀλήϑειαν ἐπεύχονται 
χαὶ ὀξυωπίαν λογισμοῦ: χαὶ μετὰ τὰς εὐχὰς εἰς τὰ ἑαυτῶν 

ἔχαστος σεμνεῖα ἀναχωροῦσι, πάλιν τὴν συνήϑη φιλοσοφίαν 

ἐμπορευσόμενοι χαὶ γεωργήσοντες. ϑεραπευτῶν μὲν δὴ πέρι 

τοσαῦτα ϑεωρίαν ἀσπασαμένων φύσεως χαὶ τῶν ἐν αὐτῇ 

χαὶ ψυχῇ μόνῃ βιωσάντων, οὐρανοῦ μὲν χαὶ χόσμου πολι- 
τῶν, τῷ δὲ πατρὶ χαὶ ποιητῇ τῶν ὅλων γνησίως συσταϑέντων 
ῬΒΙΟΙἾ5 Οροτᾶ υο]. ΥἹ. 4 
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50 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 
΄ " Ὗ - σ ῃ - ΄,΄ 5 - » ΗΕ » 

ὑπ᾽ ἀρετῆς, ἥτις (ϑεοῦ) φιλίαν αὐτοῖς προυξένησεν οἰχειότατον 
γέρας χαλοχἀγαϑίας προσϑεῖσα, πάσης ἄμεινον εὐτυχίας. ἐπ᾽ 
αὐτὴν ἀχρότητοα φϑαάνον εὐδαιμονίας. 



ΦΙΛΩΝΟΣ 

ΠΗΡῚ ἈΦΒΘΈΡΣΤΑΣ ΚΌΣΜΟΥ 

- 2 " ᾿Ν ΄ ΄ 
ρ.481Μ. (1.) ᾿Επὶ μὲν παντὸς ἀδήλου χαὶ σπουδαίου πράγματος 

10 

1 

488 Μ, 

ϑεὸν χαλεῖν ἄξιον. διότι ἀγαϑός ἐστι γεννητὴς χαὶ οὐδὲν 
ἄδηλον παρ᾽ αὐτῷ τὴν τῶν ὅλων ἀχριβεστάτην ἐπ ἢ ρ τῷ τὴ , τς ΗῊΣ [ΘᾺ μὴ πῖον [5 ΑΝ 

τ 

εἰληχότι, πρὸς δὲ τὸν ὑπὲρ ἀφϑαρσίας τοῦ χόσμου λόγον 

ἀναγχαιότατον: οὔτε γὰρ ἐν αἰσϑητοῖς παντελέστερόν τι τοῦ 

χόσμου οὔτε ἐν νοητοῖς ϑεοῦ τελεώτερον, αἰεὶ δ᾽ αἰσϑήσεως 
ἡγεμὼν νοῦς χαὶ νοητὸν αἰσϑητοῦ, τὰ δὲ τῶν ὑπηχόων παρ᾽ 

ἡγεμόνος τε χαὶ ἐπιστάτου νόμος φιλοπευστεῖν, οἷς ἐμπέφυχε 

πόϑος ἀληϑείας πλείων. εἰ μὲν οὖν ἐνασχηϑέντες τοῖς φρο- 
νήσεως χαὶ σωφροσύνης χαὶ πάσης ἀρετῆς δόγμασιν ἀπερρυψά- 

μεϑα τὰς ἐχ παϑῶν χαὶ νοσημάτων χηλῖδας, οὐχ ἂν ἴσως 

ἀπηξίωσεν ὁ ϑεὸς ἄχρως χεχαϑαρμέναις χαὶ φαιδρυναμέναις 

αὐγοειδῶς ψυχαῖς ἐπιστήμην τῶν οὐρανίων ἢ δι᾿ ὀνειράτων 
ἢ διὰ χρησμῶν ἡ διὰ σημείων ἣ τεράτων ὑφηγεῖσϑαι" ἐπεὶ 

δὲ τοὺς ἀφροσύνης χαὶ ἀδιχίας χαὶ τῶν ἄλλων χαχιῶν ἀνα- 
μαξάμενοι [στοχασμοὺς χαὶ] τύπους δυσεχπλύτους | ἔχομεν, 

ἀγαπᾶν χρή, χἂν εἰχόσι (στοχασμοῖς) δι᾿ αὑτῶν μίμημα τι 
τῆς ἀληϑείας ἀνευρίσχωμεν. 

Ἄξιον οὖν τοὺς ζητοῦντας εἰ ἄφϑαρτος ὃ χόσμος, ἐπειδὴ 8 
χαὶ οφϑορὰ“ χαὶ ,,χόσμος““ τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἐστὶν 

ἑχάτερον, πρῶτον ἐρευνῆσαι περὶ τῶν ὀνομάτων, ἵνα χαϑ᾽ 

ὃ σημαινόμενον νυνὶ [καὶ] τέταχται διαγνῶμεν: ἀλλ᾽ οὐχ ὅσα 
4 



4 σαν διδασχαλίαν χρήσιμα. (2.) λέγεται 

ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

δηλοῦται (πάντα) χαταριϑμητέον, ἀλλ᾽ ὅσα πρὸς τὴν παροῦ- 

τοίνυν ὃ χόσμος 
}] ᾳ Ν - “ 2 » π᾿ ἌΣ ΝΣ .] 

χαϑ᾽ ἕν μὲν [πρῶτον] σύστημα ἐξ οὐρανοῦ χαὶ ἄστρων χατὰ 

περιοχὴν (καὶ) γῆς χαὶ τῶν ἐπ’ αὐτῆς ζῴων χαὶ φυτῶν, 
3. Ὁ ἊΝ ς 5 ’ 9 5 ΓΝ ) ΄ 

χαϑ᾿ ἕτερον δὲ μόνος οὐρανός, εἰς ὃν ἀπιδὼν Αναξαγόρας 

πρὸς τὸν πυϑόμενον, ἧς ἕνεχα αἰτίας ταλαιπωρεῖται διανυχ- 

τερεύων ὕπαιϑρος, ἀπεχρίνατο ᾿τοῦ τὸν χόσμον ϑεάσασϑαι᾽, 

τὰς χορείας χαὶ περιφορὰς τῶν ἀστέρων αἰνιττόμενος, χατὰ 

δὲ τρίτον, ὡς δοχεῖ τοῖς Στωιχοῖς, διῆχον ἄχρι τῆς ἐχπυρώ- 

σεως, οὐσία τις ἣ διαχεχοσμημένη ἣ ἀδιαχόσμητος, οὗ τῆς 

χινήσεώς φασιν εἶναι τὸν χρόνον διάστημα. νῶν δ᾽ ἐστὶν 

ἢ σχέψις περὶ χόσμου τοῦ χατὰ τὸ πρῶτον σημαινόμενον, 

ς ἐξ οὐρανοῦ χαὶ γῆς χαὶ τῶν ἐν αὐτοῖς ζῴων συνέστηχε. 
΄ , ᾿ ᾿ 4 Χ Χ Ν “ω, -- ν λέγεται μέντοι χαὶ φϑορὰ ἥ τε πρὸς τὸ χεῖρον μεταβολὴ Ξ 

Ψ 

Ν 

ξ [λέγεται δὲ] χαὶ ἣ ἐχ τοῦ ὄντος ἀναίρεσις παντελής, ἣν χαὶ 

ἀνύπαρχτον ἀναγχαῖον λέγειν: ὥσπερ γὰρ ἐχ τοῦ μὴ ὄντος 

οὐδὲν γίνϑται, οὐδ᾽ εἰς τὸ μὴ ὄν φϑείρεται" 
δῇ ἘΝ ΠΝ ΟΟΝ ΣΟ ὩΣ ΕῚ ΄ μ᾿ ὲ Ἴὰ ϑ ἿΞ 

»ἔχ τε γὰρ οὐδάμ ἐόντος ἀμήχανόν ἐστι γενέσϑαι [τι] 
Ψ, ᾿] ὟΝ 5 ΄ “» ΄ Υ Μ ( 

χαί τ᾽ ἐὸν ἐξαπολέσϑαι ἀνήνυστον χαὶ ἄπυστον. 

χαὶ ὁ τραγιχός" 

’ ἋΣ ΡΥ - , 

οὕνῃσχει δ᾽ οὐδὲν τῶν γιγνομένων, 
Ὁ 7, Δ᾽ »ν δ "» 

διαχρινόμενον δ᾽ ἄλλο πρὸς ἄλλο 

μορφὴν ἑτέραν ἀπέδειξεν. “ 
» Ὦ 58 ᾽ ΣΟΥ ἰς ς ἊΣ ᾿ Χ Μ ἰφ Χ 5» “ῳ , , 

Ὁ οὐδέν γε οὕτως ἐστὶν εὔηϑες ὡς τὸ ἀπορεῖν, εἰ ὁ χόσμος 

εἰς τὸ μὴ ὃν φϑείρεται, ἀλλ᾽ εἰ δέχεται τὴν ἐχ τῆς διαχο- 

σι ήσεως μεταβολήν, τὰς ποιχίλας μορφὰς στοιγείων τε χαὶ 
γα} μ γ 9 μο τἂν «ἐν 

συγχριμάτων εἰς αἵαν χαὶ τὴν αὐτὴν ἰδέαν ἀναλυϑεὶς ἡ ὥσπε 
' ἢ ΕΣ... ὕ..ἱν 

ἐν τοῖς ϑλαάσμασι χαὶ τοῖς χαταάγμασι δεξάμενος παντελῆ μ μ μ 
σύγχυσιν. 

10 

(8.}1 Τριτταὶ δὲ περὶ τοῦ ζητουμένου γεγόνασι δόξαι, ρμ.489} 
τῶν μὲν ἀΐδιον τὸν χόσμον φαμένων, ἀγένητόν τε χαὶ ἀν- 91 
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ΡῈ ΑΕΤΕΒΝΙΤΑΤΕ ΜΌΝΟΙ 

ώλεϑρον, τῶν δὲ ἐξ ἐναντίας γενητόν τε χαὶ φϑαρτόν᾽ εἰσὶ 
2 «α 3) «νά “ ΡῚ ΄ Χ Χ " ᾿ -. δ᾽ οἱ παρ᾽ ἑχατέρων ἐχλαβόντες, τὸ μὲν γενητὸν παρὰ τῶν 

ὑστέρων παρὰ δὲ τῶν προτέρων τὸ ἄφϑαρτον, μιχτὴν δόξαν 
ϑ'ὡν Δ " ΑἸ ΚΙ 2 ΄ 3.,..3, Ἵ , ἀπέλιπον, γενητὸν χαὶ ἄφϑαρτον οἴηϑέντες αὐτὸν εἶναι. Δημό- 

Χ ᾿ ᾿ 9 ΄ ΄ ν σ ΡΥ - ΒΞ 
χριτος μὲν οὖν χαὶ Επίκουρος χαὶ ὃ πολὺς ὅμιλος τῶν ἀπὸ 

τῆς Στοᾶς φιλοσόφων γένεσιν χαὶ φϑορὰν ἀπολείπουσι τοῦ 

χόσμου, πλὴν οὐχ ὁμοίως: οἵ μὲν γὰρ πολλοὺς χόσμους 
ὑπογράφουσιν, ὧν τὴν μὲν γένεσιν ἀλληλοτυπίαις χαὶ ἐπι- 
πλοχαῖς ἀτόμων ἀνατιϑέασι, τὴν δὲ φϑορὰν ἀντιχοπαῖς χαὶ 

προσράξεσι τῶν γεγονότων" οἱ δὲ Στωιχοὶ χόσμον μὲν ἕνα, 

γενέσεως δ᾽ αὐτοῦ ϑεὸν αἴτιον, φϑορᾶς δὲ μηχέτι ϑεόν, ἀλλὰ 
τὴν ὑπάρχουσαν ἐν τοῖς οὖσι πυρὸς ἀχαμάτου δύναμιν χρόνων 

υσκραῖς περιόδοις ἀναλύουσαν τὰ πάντα εἰς ἑαυτήν, ἐξ ἧς 
πάλιν ἀναγέννησιν χόσμου συνίστασϑαι προμηϑείᾳ τοῦ τεχν'- 

του. δύναται δὲ χατὰ τούτους ὃ μέν τις χόσμος ἀΐδιος. 
᾿΄ -’ Ἀ ’ὕ Ν Ἁ ΄ Ἁ Ἁ Ὁ ΄ 

ὃ δέ τις φϑαρτὸς λέγεσϑαι, φϑαρτὸς μὲν ὃ χατὰ τὴν διαχο- 

σμησιν, ἀΐδιος δὲ ὃ χατὰ τὴν ἐχπύρωσιν παλιγγενεσίαις 

χαὶ περιόδοις ἀϑανατιζόμενος οὐδέποτε ληγούσαις. ᾿Αριστο- 
τέλης δὲ μήποτ᾽ εὐσεβῶς χαὶ ὁσίως ἐνιστάμενος ἀγένητον 

χαὶ ἄφϑαρτον ἔφη τὸν χόσμον εἶναι. δεινὴν δὲ ἀϑεότητα 
χατεγίνωσχε τῶν τἀναντία διεξιόντων, οἱ τῶν χειροχμήτων 

οὐδὲν ὠήϑησαν διαφέρειν τοσοῦτον ὁρατὸν ϑεόν, ἥλιον χαὶ 

Ἔν χαὶ τὸ ἄλλο τῶν πλανήτων χαὶ ἀπλανῶν ὡς ἀληϑῶς 
περιέ ἐχοντὰ πάνϑειον: ἔλεγέ τε, ὡς ἔστιν ἀχούειν, χαταχερτο- 

μῶν, ὅτι πάλαι μὲν ἐδεδίει περὶ τῆς οἰχίας, μὴ βιαίοις 

:] ἕ εύμασιν ἢ χειμῶσιν ἐξαισίοις ἢ χρόνῳ ἢ ῥαϑυμίᾳ τῆς 
ἁρμοττούσης ἐπιμελείας ἀνατραπῇ, νυνὶ δὲ φόβον ἐπιχρέ- 

μασϑαι μείζ ονα πρὸς τῶν τὸν ἅπαντα χόσμον τῷ λόγῳ χαϑα!- 
ρούντων. ἔνιοι δ᾽ ᾿Αριστοτέλην τῆς δόξης εὑρετὴν 
λέγουσιν ἀλλὰ τῶν ἂν γόδ τον τινάς. ἐγὼ δὲ χαὶ ᾿Οχέλλου 

συγγράμματι. Λευχανοῦ γένος, ἐπιγραφομένῳ 
, 

υ “Περὶ τῆς τοῦ 
Ν ΄ ᾿᾿ ΄ ᾿ ᾿ ἢ , παντὸς φύσεως᾽ ἐνέτυχον, ἐν ᾧ ἀγένητόν τε χαὶ ἄφϑαρτον 

Ὁ9 

ι0 

1 

12 



04 ΡΗΙΠΟΝΙΚ 

οὐχ ἀπεφαίνετο μόνον ἀλλὰ χαὶ δι᾿ ἀποδείξεων | χατεσχεύαζε ρΡ.490Ν. 

18 τὸν χόσμον εἶναι. (4.) γενητὸν δὲ χαὶ ἀφϑαρτόν φασιν ὑπὸ 
Πλάτωνος ἐν Τιμαίῳ δηλοῦσϑαι διὰ τῆς ϑεοπρεποῦς ἐχχλης 
σίας, ἐν ἣ λέγεται πρὸς τοὺς νεωτέρους ϑεοὺς ὑπὸ τοῦ 
πρεσβυτάτου χαὶ ἡγεμόνος" ..ϑεοὶ ϑεῶν, (ὧν) ἐγὼ δημιουργὸς ὅ 

πατήρ τε ἔργων, ἄλυτα ἐμοῦ γε μὴ ϑέλοντος. τὸ μὲν οὖν 
νι δὋ Ωλ “ » , Ἶ - ΄ Ν ἢ "κ δὴ δεϑὲν πᾶν λυτόν, τό γε μὴν χαλῶς ἁρμοσθϑὲν χαὶ ἔχον 
εὖ λύειν ἐθέλειν χαχοῦ. δ ἃ χαὶ ἐπείπερ γεγένησϑε, ἀϑα- 
γατοι μὲν οὔχ ἐστε οὐδ᾽ ἄλυτοι τὸ πάμπαν, οὔτι γε μὴν 

»: ΄ 5 ΣΧ ΄ ΄ “ - λυϑήσεσϑέ 18, οὐδὲ τεύξεσϑε ϑανάτου μοίρας, τῆς ἐμῆς 10 

βουλήσεως μείζονος ἔτι δεσμοῦ χαὶ χυριωτέρου λαχόντες 
14 ἐχείνων, οἷς ὅτε ἐγώνεσϑε συνεδεῖσϑε.““ τινὲς δὲ οἴονται 

Ἁ ’ Ν , ἈΝ ΓΑ Ψ σοφιζόμενοι χατὰ Πλάτωνα γενητὸν λέγεσϑαι τὸν χόσμον οὐ 
τῷ λαβεῖν γενέσεως ἀρχήν, ἀλλὰ τῷ, εἴπερ ἐγίγνετο, μὴ ἂν 
ἑτέρως ἣ τὸν εἰρημένον συστῆναι τρόπον, ἣ διὰ τὸ ἐν γε- 15 

1ῦ νέσει χαὶ μεταβολῇ τὰ μέρη ϑεωρεῖσϑαι. βέλτιον δὲ χαὶ 
ἀληϑέστερον ὑπονοεῖν τὸ πρότερον, οὐ μόνον ὅτι διὰ παντὸς 
τοῦ συγγράμματος πατέρα μὲν χαὶ ποιητὴν χαὶ δημιουργὸν 
τὸν ϑεοπλάστην ἐχεῖνον χαλεῖ, ἔργον δὲ χαὶ ἔγγονον τουτονὶ 
τὸν χόσμον, ἀπ’ ἀρχετύπου (χαὶδ νοητοῦ παραδείγματος 20 
μίμημα αἰσϑητόν, πάνϑ᾽ ὅσα ἐν ἐχείνῳ νοητὰ περιέχοντα 
αἰσϑητὰ ἐν αὑτῷ, τελειοτάτου πρὸς νοῦν τελειότατον ἐχμα- 

10 γεῖον πρὸς αἴσϑησιν, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ ᾿Αριστοτέλης ταῦτα μαρ- 
τυρεῖ περὶ Πλάτωνος, διὰ τὴν τῆς φιλοσοφίας αἰδῶ μηδὲν 
Ἃ , ᾿ ΓᾺ ΄ Ὶ ν ᾿ -“ , ἂν ψευσάμενος, χαὶ διότι πιστότερος οὐδεὶς ὑφηγητῇ γνωρίμου 538 

- ΄ ΄ ,, 

μαρτυρεῖν χαὶ μάλιστα τοιούτου, ὃς οὐ πάρεργον ἔϑετο 

παιδείαν ἁψιχόρῳ ῥαϑυμίᾳ, προσυπερβαλεῖν δὲ σπουδάσας 
τὰς τῶν παλαιῶν εὑρέσεις ἔνια τῶν ἀναγχαιοτάτων εἰς ἔχασ- 

17 τὸν φιλοσοφίας μέρος χαινοτομήσας προσεξεύρετο. (ὅ.) πατέρα 
δὲ τοῦ [[λατωνείου δόγματος ἔνιοι νομίζουσι τὸν ποιητὴν 80 

Ἡσίοδον, γενητὸν χαὶ ἄφϑαρτον οἰόμενοι τὸν χύσμον ὑπ᾽ 
Γ« ’΄ Ρ ᾿ Ν ΄ σ ΝΥ 

ἑχείνου λέγεσϑαι, γενητὸν μέν, ὅτι φησὶν 



91 Μ, 

11 

15 

τῷ σι 

ΕῈ ΑΕΤΕΕΝΙΤΑΤΕ ΜΌΝΟΙ 

»ἥτοι μὲν πρώτιστα χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα 

τα εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαὰλ 

ἄφϑαρτον δέ, ὅτι διάλυσιν χαὶ τὐορᾶν οὐ μὶ ᾿, Εἰ ήνυχεν αὐτοῦ. 
χάος δὲ ὁ μὲν ᾿ Ἀριστοτέλης τόπον οἴεται εἶναι, ὅτι τὸ δεξό- 
ὕξνον ἀνάγχη προὐποχεῖσϑαι σώματι, τῶν δὲ ΆΥΨΟΥ ἔνιοι 
τὸ ὕδωρ παρὰ τὴν χύσιν τοὔνομα πε πρτήσϑαι νομίζοντες. 
ὁποτέρως δ᾽ ἄν ἔχοι, τὸ γενητὸν εἶναι τὸν χόσμον ἐναρ- 
γέστατα παρ᾽ Ἡσιόδῳ μεμήνυται. μαχροῖς δὲ χρόνοις πρό- 
τερον ὃ τῶν ᾿Ιουδαίων νομοϑέτης Μωυσῆς γενητὸν χαὶ 

] ἄφϑαρτον ἔφη τὸν χόσμον ἐν ἱεραῖς βίβλοις: εἰσὶ δὲ πέντε, 

ὧν τὴν πρώτην ἐπέγραψε Γένεσιν, ἐν ἦ ἄρχεται τὸν τρόπον 
τοῦτον: ,(Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ ϑεὸς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν 
ἦν" ἣ δὲ γῆ ἣν ἀόρατος χαὶ ἀχατασχεύαστος““ ((6η. 1.1. 2.), 
εἶτα προελϑὼν ἐν τοῖς ἔπειτα μηνύει πάλιν, ὅτι ἡμέραι χαὶ 

γύχτες χαὶ ὧραι χαὶ ἐνιαυτοὶ σελήνη τε χαὶ ἥλιος, οἷ 

χρόνου μετρήσεως φύσιν ἔδειξαν, μετὰ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ 

μοίρας ἀϑανάτου λαχόντες διατελοῦσιν ἄφϑαρτοι (οἵ. (θη. 

1,14. 8,22). 
Τοὺς δὲ ἀγένητον χαὶ ἄφϑαρτον χατασχευάζοντας λόγους 

ἕνεχα τῆς πρὸς τὸν δρατὸν (ϑεὸν) αἰδοῦς προτέρους ταχτέον τι 
5 ὦ 
ξν 
εν οἰχείαν ἀρχὴν λαβόντας. ἅπασι τοῖς φϑορὰν ἐνδεχομένοις 

αἰτίαι διτταὶ τῆς ἀπωλείας, ἢ μὲν ἐντός, ἢ δὲ ἐχτός, προ- 

ὑπόχεινται" σίδηρον γοῦν χαὶ χαλχὸν χαὶ τὰς τοιουτοτρόπους 

οὐσίας εὕροις ἂν ἀφανιζομένας ἐξ ἑαυτῶν μέν, ὅταν ἕρπη- 

νώδους μοσημθξας τρόπον ἰὸς ἐπιδραμὼν διαφάγῃ,. πρὸς 

δὲ τῶν ἐχτός, ὅταν ἐμπιπραμένης οἰχίας ἢ πόλεως συν- 

αναφλεχϑεῖσαι τῇ πυρὸς βιαίῳ ῥιπῇ διαλυϑῶσιν δμοιοτρόπως 

δὲ χαὶ ζῴοις ἐπιγίνεται τελευτὴ νοσήσασι μὲν ἐξ ξαυτῶν, ἰ 
ὑπὸ δὲ τῶν ἐχτὸς σφαττομένοις ἣ χαταλευομένοις ἣ ἐμπιπρα- 

μένοις ἢ ϑάνατον οὐ χαϑαρὸν τὸν δι᾿ ἀγχόνης ὑπομέ- 

νουσιν. εἰ δὴ φϑείρεται χαὶ χόσμος, ἐξ ἀναάγχης ὑπ ὑπό 

τινος τῶν ἐχτὸς ἢ πρός τινος τῶν ἐν αὐτῷ διαφϑαρήσεται 

18 

19 

20 



τῷ τῷ 

29 

24 

ΡΗΙΓΟΝΙΒ 

δυνάμεων: ἀμήχανον δ᾽ ἑχάτερον: ἐχτὸς μὲν γὰρ οὐδέν 

ἐστι τοῦ χόσμου, πάντων εἰς τὴν συμπλήρωσιν αὐτοῦ συν- 

ερανισϑέντων: οὕτως γὰρ εἷς τε ἔσται χαὶ ὅλος χαὶ ἀγήρως. 
Χ εἰς μὲν διὰ τὸ ἀπολειφϑέντων τινῶν ἕτερον ἂν τῷ νῦν 

ὄντι γενέσϑαι ὅμοιον, ὅλος ὃὲ ἕνεχα τοῦ σύμπασαν τὴν 

οὐσίαν εἰς αὐτὸν ἐξανηλῶσϑαι, ἀγήρως δὲ χαὶ ἄνοσος, ἐπειδὴ 

τὰ νόσοις χαὶ γήρα σώματα ἁλωτὰ ϑερμότησι χαὶ ψύξεσ' 
χαὶ ταῖς ἄλλαις ἐναντιότησι προσεμπιπτούσαις ἔξωϑεν ἰσχυρῶς 

ἀνατρέπεται, ὧν οὐδεμία δύναμις ἀποδρᾶσαᾳ χυχλοῦται χαὶ 

ἐπιτίϑεται, πασῶν, μηδενὸς ἀποστατοῦντος βΈΡδυΣ: ὁλοχλύ- 
ρων Πα εἴσω. εἰ δ᾽ ἄρα τί ἐστιν ἐκτός, 
πάντως ἂν εἴη χενόν, ἣ ἀπαϑὴ ἧς φύσις, ἣν ἀδύνατον παϑεῖν 

τι ἡ δρᾶσαι. χαὶ μὴν οὐὸὲ ὑπό τινος αἰτίας διαλυϑήσεται 

τῶν ἐντὸς αὐτοῦ: πρῶτον μέν, ἐπειδὴ τοῦ ὅλου τὸ μέρος χαὶ 
Θ9 

μεῖζον ἔσται: χαὶ προς πα ΠΩ μετὰ ἐστὶν ἀτοπώτατον ὃ γὰρ ὁ 

χόσμος ἀνυπερβλή τῳ ἄγει τὰ πάντα υέρη : 

ποὸς υμηδενὸς αὐτῶν ἀγόμενος" ὄπενξα δ ὅτι διττῶν οὐσῶ ξι 
“Ὁ [ [2 -- ""- Ἂν ΟΥ̓ - ωὺ “᾿, Α, {εἰ " 

φϑορᾶς αἰτιῶν, τῆς υὲν ἐντὸς τῆς δὲ ἐχτός, ἃ τὴν ἑτέραν 

οἷά τε ὑπομένειν, δεχτιχὰ χαὶ τῆς ἑτέρας ἐστὶ πάντως. 

σημεῖον δέ: βοῦς χαὶ ἵππος χαὶ ἄνϑρωπος χαὶ τὰ παρα- 
}Ὶ » “"--» δεν ΩΣ - ΄ 

πλήσια ζῷα, διότι πέφυχεν ἀναιρεῖσϑαι ὑπ 
" 5» 7 

νόσῳ τελευτήσει!" χαλεπὸν γὰρ μᾶλλον δὲ ἀδύνατον εὑρεῖν, ὅ 

τὸ τὴν ἘΝ ας αἰτίαν πεφυχὸς ὑπομένειν τῆς φϑορᾶς ἄδεχτον 

σιδήρου, χαὶ 

10 

ν. 492 Ν. 

20 

" ᾿ 5 τω ν ῃ Ρ] [σι 
ἔσται Ϊ κατὰ τὸ παντελὲς τῆς ἔνδοϑεν. ἐπειδὴ τοίνυν ὅπ οὐ- Ρ. 491,8 Μ' 

δενὸς τῶν ἐχτὸς φϑαρησόμενος ἐδείχϑη ὃ χόσμος, τῷ μηδὲν 

ἔξω χαταλελεῖφϑαι πάντως, οὐδ᾽ ὑὕπό τινος τῶν ἐν αὐτῷ, 

διὰ τὴν προεπιλογισϑεῖσαν ἀπόδειξιν, χαϑ᾽ ἣν τὸ ἁλωτὸν 

τῇ ἑτέρα τῶν αἰτιῶν χαὶ τὴν ἑτέραν ἐπεφύχει δέχεσϑα!. 

(11.) μαρτύρια δὲ χαὶ τὰ ἐν Τιμαίῳ περὶ τοῦ τὸν χύσμον 
ἄνοσον εἶναι π᾿ : φϑαρησόμενον τάδε: «τῶν ὃὲ δὴ τ 

ρων ἕν ὅλον ἕχαστον εἴληφεν ἢ τοῦ χόσμου σύστασις" ἐχ 

γὰρ πυρὸς παντὸς ὕδατός τε χαὶ ἀέρος χαὶ γῆς συνέστησεν 

20 
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“Ὁ 

ΡῈ ΑΕΤΕΒΝΙΤΑΤΕ ΜΌΝΟΙ 

Εν αὐτὸν ὃ συνιστάς, μέρος οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ δύναμιν ἔξωϑεν 

ὑπολιπών, τάδε διανοηϑείς: πρῶτον μέν, ἵνα ὅλον ὅτ' μάλιστα 

ζῷον, τέλειον ἐχ τελείων μερῶν, εἴη πρὸς δὲ τούτοις ἕν. 

ἅτε οὐχ ὑπολελειμμένων ἐξ ὧν ἄλλο τοιοῦτον γένοιτ᾽ ἀν" 
ἔτι δέ, ἵνα ἀγήρων καὶ ἄνοσον ἢ, χατανοῶν ὡς συστάτῳ 
σώματι ϑερμὰ χαὶ ψυχρὰ χαὶ πάνϑ᾽ ὅσα δυνάμεις ἰσχυρὰς 
ἔχει πε ριιστάμενα ἔξωϑεν χαὶ προσπίπτοντα το τς λυπεῖ 

χαὶ νόσους χαὶ γῆρας ἐπάγοντα φϑίνειν ποιεῖ. διὰ τὴν αἰτίαν 
χαὶ τὸν λογισμὸν τόνδε ϑεὸς ὅλον ἐξ ὅλων ἁπάντων τέλειον 
χαὶ ἀγήρων χαὶ ἄνοσον αὐτὸν ἐτεχτήνατο.“ τοῦτο μὲν ὃὴ 

παρὰ Πλάτωνος πρὸς τὴν ἀφϑαρσίαν τοῦ χόσμου μαρτύριον 

εἰλήφϑω, τὸ δ᾽ ἀγένητον παρὰ τῆς φυσιχῆς ἀχολουϑίας" 
ἕπεται μὲν γὰρ τῷ γενομένῳ διάλυσις, ἀφϑαρσία ὃξ τῷ 
ἀγενήτῳ ἐπεὶ χαὶ ὃ τὸ τρίμετρον ἐχεῖνο ποιήσας 

»τό τοι γενόμενον χατϑανεῖν ὀφείλεται“ 

δοχεῖ μὴ ἀπὸ σχοποῦ, συνεὶς ἀχοληουϑίαν τῶν αἰτιῶν τῆς 

(γενέσεως χαὶ τῆς) φϑορᾶς, Ὁ: Ὁ ὧδ᾽ ἔχει. 
 τέρως δέ ἐστι τοιόνδε: [ πάνϑ᾽' ὅσα τῶν συνθέτων 

φϑείρεται, διάλυσιν εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέϑη, λαμβάνει" διά- 
λυσις δ᾽ οὐδὲν ἦν ἄρα ἣ πρὸς τὸ χατὰ φύσιν ἑχάστων 

ἐπάνοδος, ὥστε χατὰ τοὐναντίον ἢ σύνϑεσις εἰς τὸ παρὰ 

φύσιν τὰ συνελθόντα βεβίασται. χαὶ δὴ ταὸὃ οὕτως ἔοιχεν 
» -Ὁ- ΄ 

ἀψευδέστατα ἔχειν. ἄνθρωποι γὰρ ἀπὸ τῶν τεττάρων στοι- 2 
΄ [φ ᾿ς ἊΝ - Ξῷ 7πς Ἢ 

χείων, ἃ δὴ ὅλα τοῦ παντός ἐστιν οὐρανοῦ, γῆς, (ὕδατος). 
ἀέρος τε χαὶ πυρός, βραχέα τὰ μέρη δανεισάμενοι συν- 

εχράϑημεν" τὰ δ᾽ ἀναχραϑέντα τῆς χατὰ φύσιν ϑέσεως ἐστέ- 
ρηται, ϑερμότητος μὲν τῆς ἀνωφοίτου χατω(σϑείσης), τῆς δὲ 

γεώδους χαὶ βάρος ἐχούσης οὐσίας ἐπελαφρισϑείσης χαὶ τὸν 

ἄνω τόπον ἀντιλαβούσης, ὃν τὸ Ἰεωδέστατον τῶν ἐν ἡμῖν 

ἐπέσχηχε χεφαλή. δεσμῶν δὲ φαυλότατος ὃν ἔσφιγξε βία. 

βαιὸς χαὶ ὀλιγοχρόνιος: ῥήγνυται γὰρ ϑᾶττον ὑπὸ τῶν ὃε- 
[2 

ϑέντων, ἅτε ἀπαυχενιζόντων διὰ πόϑον [ὑπὸ] τῆς χατὰ 

29 

90 
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ὃ] τοῖς μὲν δὴ φϑειρομένοις ἅπασι νόμος ἀναγέγραπται χαὶ 

92 

ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

φύσιν χινήσεως, πρὸς ἣν σπεύδοντα μετανίσταται" χατὰ γὰρ 

τὸν τραγιχὸν : 

χωρεῖ δ᾽ ὀπίσω 

εἰς γαῖαν 

τὰ δ᾽ ἀπ᾽ αἰϑερίου βλαστόντα γονῆς 

ς οὐράνιον πόλον ἦλϑε παλιν’ 

ϑνήσχει δ᾽ οὐδὲν τῶν γινομένων, 

διαχρινόμενον δ᾽ ἄλλο πρὸς ἄλλο 
μορφὴν ἰδίαν ἀπέδειξεν.“ 

: 

ϑεσμὸς οὗτος, ὁπότε μὲν ὑφέστηχε τὰ συνεληλυϑότα ἐν τῇ 

χράσει, πρὸ τῆς χατὰ φύσιν τάξεως ἀταξίας ἀντιμετειληφέναι 

χαὶ πρὸς τοὺς ἐναντίους τόπους μετανίστασϑαι. ὡς τρόπον 

τινὰ ξενιτεύειν δοχεῖν, ὁπότε δὲ διαλύοιτο, πρὸς τὴν οἰχείαν 

ως λῆξιν ἀναχάμπτειν. (12.) ὃ δὲ χόσμος ἀμέ- εὶ -Ξ ΓΔ] -Θ ς.- [9Ὶ [ΟἹ 
-- 5 

τοχος τῆς ἐν τοῖς λεχϑεῖσιν ἀταξίας ἐστίν. ἐπεί, φέρε, 
ϑεασώμεϑαᾳ φϑειρομένου τὰ μέρη νυνὶ μὲν ἀνάγχη τετάχϑαι 

τὴν παρὰ φύσιν ἕχαστα χώραν: τοῦτο ὃὲ ὑπονοεῖν οὐχ 

εὐαγές. ἀρίστην γὰρ ϑέσιν χαὶ τάξιν ἐναρμόνιον τὰ τοῦ 

κόσμου μέρη πάντα εἴληχεν, ὡς ἕκαστον χαϑάπερ πατρίδι 
88 φιλοχωροῦν μὴ ζητεῖν ἀμείνω μεταβολήν. διὰ τοῦτο γῇ 

94 

μὲν ὃ μεσαίτατος ἀπενεμήϑη τόπος, ἐφ᾽ ἣν πάντα τὰ γεώδη, 

χἂν ἀναρρίψῃς, παρα - τὸ δ᾽ ἐστὶ [| σημεῖον χώρας 
τῆς χατὰ φύσιν: ἔνϑα γὰρ μὴ ὑπὸ βίας ὁτιοῦν ἐνεχϑὲν 

ἵσταται χαὶ ἠρεμεῖ, τὸν οἰχεῖον εἴληχε χῶρον ---- ὕδωρ δὲ 
ἐπὶ γῆν ἀναχέ ἔχυται [δεύτερον], ἀὴρ δὲ χαὶ πῦρ ἀπὸ τοῦ 
ἔσου πρὸς τὸν ἄνω χε χώρη νενς ἀὴρ υὲν τὸν μεϑόριον 

ὕδατος χαὶ πυρὸς χληρωσάμενος τόπον, πῦρ δὲ τὸν ἀνωτάτω " 
ιἰὸ χὸν ἀναψάμενος δᾷδα πρὸς γῆν χαταφέρῃς, ἢ φλὸξ 

οὐδὲν ἧττον ἀντιβιάσεται χαὶ πρὸς τὴν φυσιχὴν τοῦ πυρὸς 
χίνησιν ἐπιχουφίσασα αὑτὴν ἀναδραμεῖται. εἰ δὴ φϑορᾶς μὲν 

αἴτιον ἢ παρὰ φύσιν τάξις -τῶν ἄλλων [ἔχει] ζῴων, ἐν δὲ 

10 

20 

[Ὁ] σι 



10 

18 

Ὁ0ΟΝ. 

ΕΚ ΑΕΤΕΕΝΙΤΑΤΕ ΜΌΝΟΙ 

τῷ χόσμῳ χατὰ φύσιν ἕχαστα τῶν μερῶν διατέταχτα! τὰς 
- ’, Ὁ ’, ΄ “ταν Ἃ ν ΄ ’ 

οἰχείας διαχληρωσάμενα χώρας, ἐνδίχως ἂν λέγοιτο ὁ χόσμος 
ἄφϑαρτος. 

Ἔτι τοίνυν ἐχεῖνο παντί τῳ δῆλον, ὅτι φύσις ξχάστη 

διατηρεῖν χαὶ διασῴζειν, εἰ δ᾽ οἷόν τε εἴη. χαὶ ἀϑανατίζειν 
ἕχαστα ὧν φύσις ἐστὶν ἐσπούδαχεν, ἥ μὲν ἐν τοῖς δένδρεσι 
τὰ δένδρα, ἣ δ᾽ ἐν τοῖς ζῴοις τῶν ζῴων ἕχαστον. ἐξασϑενεῖ 

δὲ ἢ ἐπὶ μέρους ἀναγχαίως ἄγειν πρὸς ἀιδιότητα: ἣ γὰρ 
Μ Ἂο Ἃ ιν ν ἋἋ Ν “ ͵ » - 5» Ω 7 ἔνδεια ἢ φλογμὸς ἢ χρυμὸς ἢ μυρία ἄλλα τῶν εἰωϑότων 
ἐπισυνίστασϑαι χατασχήψαντα διέσεισε χαὶ διέλυσε τὸν συν- 

[έ 

έχοντα δεσμὸν χαὶ τέλος χατέρρηξε: τοιοῦτον δ᾽ εἰ μηδὲν 
ἐφήδρευεν ἔξω, χἂν ὅσον ἐφ᾽ ἕαυτῇ πάντα μιχρά τε αὖ 
χαὶ μεγάλα ἀγήρω διεφύλαττεν. ἀναγχαῖον οὖν χαὶ τὴν τοῦ 

, , ’, “Ὁ Φ σ μ. “- "Νὴ . --κ 

χόσμου φύσιν γλίχεσϑαι τῆς τοῦ ὅλου διαμονῆς" οὐ γὰρ δὴ 
- 

τῶν ἐπὶ μέρους ἐστὶ χείρων, ὡς ἀποδιδράσχουσα χαὶ λιπο- 

ταχτοῦσα νόσον ἀνθ᾽ ὑγιείας χαὶ φϑορὰν ἀντὶ σωτηρίας 

παντελοῦς ἐπιχειρεῖν τεχνάζειν, ἐπειδὴ 

οπασάων ὑπὲρ ἥ γξΞ χάρη 

ῥεῖά τ᾽ ἀριγνώτη πέλεται, 
ἀλλ᾽ εἰ τοῦτ᾽ ἀληϑές ἐστι, φϑορὰν ὃ χόσμος οὐ 
διὰ τί; ὅτι ἢ συνέχουσα φύσις ἀὐτὸν ἀήττητός ἐστι κατὰ 
πολλὴν ἰσχύος ῥώμην, τῶν ἄλλων ὅσα βλάπτειν ἔμελλεν 
ἁπαξαπάντων ἐπιχρατοῦσα. διὸ χαὶ [Πλάτων εὖ  ἀπύήει τε 

γὰρ“ φησίν οὐδὲν οὐδὲ προσήει αὐτῷ ποϑεν οὐδὲν γὰρ 

ἦν. αὐτὸ γὰρ ἑαυτῷ τροφὴν τὴν ἑαυτοῦ φϑίσιν παρέχον χαὶ 
πάντ᾽ ἐν ἑαυτῷ χαὶ ὕφ᾽ ξαυτοῦ πάσχον χαὶ δρῶν ἐχ τέχνης 
γέγονεν: ἥγήσατο γὰρ αὐτὸ ὃ συνϑεὶς αὔταρχες ὃν ἄμεινον 

ἔσεσϑαι μᾶλλον ἣ προσδεὲς (ἄλλων). “ 
(13.) ᾿Αποδειχτικώτατός γε μὴν χαχεῖνος ὁ λόγος 

ως 

τίνος 

ἐστίν, ἐφ᾿’ ᾧ μυρίους οἶδα σεμνυνομένους ἠχριβωμένῳ 
Ἧ , ᾿᾿ ΄ ΄ , σ ᾿ 

χαὶ πάνυ ἀνεξελέγχτῳ. πυνϑάνονται γάρ" ἕνεχα τὸν 

ή ϑερεῖ ὃ ϑεός; ἥτοι γὰρ [| ὑπὲρ τοῦ μηχέτι χοσμο- χόσυον φϑερεῖ ὃ ϑεός: ἤτοι γὰρ ἕρ τοῦ μηχέτι χοσμὸ 
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ποιῆσαι ἣ ὑπὲρ τοῦ ἕτερον χατασχευάσαι. τὸ μὲν δὴ πρό- 
τερον ἀλλότριον ϑεοῦ: πρὸς τάξιν γὰρ ἀταξίαν μεταβάλλειν 

δέον, οὐ πρὸς ἀταξίαν τάξιν: εἶτα δ᾽ ὅτι χαὶ μετάνοιαν 
πάϑος χαὶ νόσημα δέξεται ψυχῆς" ἔδει γὰρ ἢ μὴ χοσμο- 
ποιῆσαι τὸ παράπαν ἢ χρίνοντα πρέπον αὑτῷ τὸ ἔργον 

χαίρειν τῷ γενομένῳ. τὸ δὲ δεύτερον ἄξιον οὐ βραχείας 
ἐρεύνης. εἰ γὰρ ἕτερον ἀντὶ τοῦ νῦν ὄντος χατασχευάσει, 

πάντως ὃ γενόμενος ἣ χείρων ἣ ὅμοιος ἣ χρείττων ἀποτε- 
λεσϑήσεται: ὧν ἕχαστον ἐπίληπτον. εἰ μὲν γὰρ χείρων ὃ 

χόσμος, χείρων χαὶ ὃ δημιουργός. ἀμώμητα δὲ χαὶ ἀνεξέ- 

λεγχτα χαὶ ἀνεπανόρϑωτα τὰ τοῦ ϑεοῦ τελειοτάτῃ τέχνῃ 

χαὶ ἐπιστήμῃ δημιουργηϑέντα᾽ 
οοὐδὲ“ γὰρ γυνὴ“ φασί τοσσόνδε νόου ἐπιδεύεται ἐσϑλοῦ, 

ὥστε χερείον᾽ ἐλέσϑαι ἀμεινοτέρων {παρεόντων). “ 
ἐμπρεπὲς δὲ ϑεῷ τὰ ἄμορφα μορφοῦν χαὶ τοῖς αἰσχίστοις 
περιτιϑέναι ϑαυμαστὰ χάλλη. εἰ δ᾽ ὅμοιος, ματαιοπόνος ὃ 

τεχνίτης, οὐδὲν χομιδῇ νηπίων παίδων διαφέρων, οἱ πολ- 
λάχις παρ᾽ αἰγιαλοῖς ἀϑύροντες ψάμμου γεωλόφους ἀνιστᾶσι 
χἄπειϑ᾽ ὑφαιροῦντες ταῖς χερσὶ πάλιν ἐρείπουσι. πολὺ γὰρ 
ἄμεινον τοῦ χατασχευάζειν ὅμοιον μηδὲν μήτε ἀφαιροῦντα 

"μήτε προστιϑέντα μηδ᾽ αὖ πρὸς τὸ ἄμεινον ἣ χεῖρον μετα- 

-ὖ 

“5 ΝΥ 5» ΟῚ - σ΄ » ι, Ἁ , 5) 

βάλλοντα τὸν ἐξ ἀργῆς ἅπαξ γενόμενον χατὰ χώραν ἐᾶν. ε 

[Ὁ ὃὲ ἘΠ Σ δημιουργήσει, γενήσεται τότε χρείττων χαὶ 

Ξήι 
σιουργός, ὥσϑ᾽ ἡνίχα τὸν πρότερον χατεσχεύαζε χαὶ τὴν 

“δρῶ χαὶ τὴν διάνοιαν ἦν ἀτελέστερος, ον οὐδὲ ϑέμις 
9 πονοεῖν ἐστιν: ἴσος γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ χαὶ ὅμοιος ὃ ϑεός, 

ἼΞ ἄνεσιν πρὸς τὸ χεῖρον μήτ᾽ ἐπίτασιν πρὸς τὸ βέλτιον 

τς τ ὀεχόμενος. ἐπὶ δὲ τὰς τοιαύτας ἀνωμαλίας ἀνϑρωποι χεχω- 
ρήχασι, πρὸς ἑχάτερον τό τε εὖ χαὶ τὸ χεῖρον πεφυχότες 
υεταβάλλειν, αὐξήσεσι χαὶ προχοπαῖς καὶ βελτιώσεσι χαὶ πᾶσι 

τοῖς ἐναντίοις εἰωϑότες χρῆσϑαι. πρὸς δὲ τούτοις τὰ μὲν 

τῶν ϑνητῶν ἔργα ἡμῶν φϑαρτὰ δεόντως ἂν γένοιτο, τὰ δὲ 
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τοῦ ἀϑανάτου χατὰ τὸν εἰχότα λόγον ἄφϑαρτα δήπου" τῇ 
γὰρ φύσει τῶν τεχνιτῶν εὔλογον τὰ δημιουργηϑέντα ἐξο- 
μοιοῦσϑαι. 

(14.) Καὶ μὴν ἅπαντί τῳ χἀχεῖνο δῆλον, ὅτι φϑειρο- 
΄- μένης μὲν τῆς γῆς ἀνάγχη χαὶ τὰ χερσαῖα τῶν ζῴων χαϑ' 

ὅλον τὸ γένος ἀπόλλυσϑαι, φϑειρομένου δὲ ὕδατος τὰ ἔνυδρα, 

χαὶ ἀέρος μέντοι χαὶ πυρὸς τὰ ἀεροπόρα χαὶ πυρίγονα. χατ᾽ 
ἀνάλογον οὖν εἰ φϑείρεται ὁ οὐρανός, φϑαρήσεται μὲν ἥλιος 

χαὶ σελήνη, φϑαρήσονται δ᾽ οἱ λοιποὶ πλάνητες, φϑαρήσονται 
δ᾽ οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες, ὃ τοσοῦτος | αἰσϑητῶν ϑεῶν εὐδαί- 

μὼν τὸ πάλαι νομισϑεὶς στρατός. ὃ δὴ [εἰ] γένοιτ᾽ ἂν 

οὐδὲν ἕτερον ἢ ϑεοὺς φϑειρομένους ὑπονοεῖν: ἴσον γάρ ἐστι 
τῷ χαὶ ἀνθρώπους ἀϑανάτους ὑπονοεῖν. χαΐτοι τις ἐν ἀτίμων 

συγχρίσει τοῦτ ἂν εὕροι σχοπῶν εὐλογώτερον ἐχείνου: γάριτι 
μὲν γὰρ ϑεοῦ ϑνητὸν ἀϑανασίας μεταλαχεῖν εἰχός ἐστιν, 

ἀφϑαρσίαν δὲ ϑεοὺς ἀποβαλεῖν ἀδύνατον, χἂν αἱ ἀνθρώπων 

σοφίαι χαχομανῶσι. χαὶ μὴν οἵ γε τὰς ἐχπυρώσεις χαὶ τὰς 

παλιγγενεσίας εἰσηγούμενοι τοῦ χόσμου νομίζουσι χαὶ ὅμολο- 

γοῦσι τοὺς ἀστέρας ϑεοὺς εἶναι, οὺς τῷ λόγῳ διαφϑείρειν 
οὖχ ἐρυϑριῶσιν. ἔδει γὰρ ἣ μύδρους διαπύρους ἀποφήνασϑαι, 
χαϑάπερ ἔνιοι τῶν οἷα περὶ δεσμωτηρίου φλυαρούντων τοῦ 

σύμπαντος οὐρανοῦ, ἣ ϑείας ἣ δαιμονίας φύσεις νομίζοντας 
τὴν ἁρμόττουσαν ϑεοῖς ἀφϑαρσίαν προσομολογῆσαι. νυνὶ δὲ 

τοσοῦτον δόξης ἀληϑοῦς διήμαρτον. ὥστε λελήϑασιν αὑτοὺς 
χαὶ τῇ προνοίᾳ --- ψυχὴ δ᾽ ἐστὶ τοῦ χόσμου --- φϑορὰν 

ἐπιφέροντες ἐξ ὧν ἀναχόλουϑα φιλοσοφοῦσι. Χρύσιππος 
γοῦν ὃ δοχιμώτατος τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐν τοῖς [Περὶ αὐξανομένου 

τερατεύεταί τι τοιοῦτον. προχατασχευάσας ὅτι δύο ἰδίως 
ποιὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας ἀμήχανον συστῆναι“, φησίν: , ἔστω 
ϑεωρίας ἕνεχα τὸν μέν τινα δλόχληρον, τὸν δὲ χωρὶς ἐπι- 
νοεῖσϑαι τοῦ ἑτέρου ποδός, χαλεῖσϑαι δὲ τὸν μὲν δλόχληρον 
Δίωνα, τὸν δὲ ἀτελῇ Θέωνα, χἄπειτα ἀποτέμνεσϑαι Δίωνος 
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- 
9 ῶ» 

ν ξἕτξου ποῖ δὰ τ τρς, Ῥω Ε΄ ΙΖ ΕΞ ς ἔρϑ 
Ξτξερὴν τιν ποοοιν΄. ξκητουμενοῦ Ογ» πότερος ξῷ αρται, 

΄ τὸν Θέωνα φάσχειν οἰχειότερον εἶναι. τοῦτο δὲ παραδοξο- 
5 - - ΄ 5 Ἃ Ε ΄ - δ μι Ὰ 
λογοῦντος μᾶλλόν ἐστιν ἢ ἀληϑεύοντος. πῶς γὰρ ὃ μὲν 

οὐδὲν πὴ υέρος, ὃ θέων, ἀνήρπασται, ὃ δ᾽ 
ἀποχοπεὶς τὸν πόδα Δίων οὐχὶ διξοϑαρτδς »δεόντως“ φησίν" 
οἀναδεδράμνηχε γὰρ ὃ ἐχτμηϑεὶς τὸν πόδα Δίων ἐπὶ τὴν 

ῳ - ΄ Αἷν» ι ΄ Ὁ 7 ᾿ ι χ ΠΥ 
ἀτελῆ τοῦ Θέωνος οὐσίαν, χαὶ δύο ἰδίως ποιὰ περὶ τὸ αὐτὸ 

ὑποχξίμενον οὐ δύνατ᾽ εἶναι. τοιγαροῦν τὸν μὲν Δίωνα 

Θέωνα διεφϑάρϑαξ ἕ Ἁ ὯΝ 

ὃν δὲ 

ἄλλων ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς 

μένειν πὸο του, τ 
᾿ ὮΝ ς »τὰ δ᾽ οὐχ ὑπ 

ἁλισχόμενα“ 
ν ΄ ΄ » » ΄ Ἀ ΄ - 

φησὶν ὃ τραγιχός: ἀπομαξάμενος γάρ τις τὸν [ τύπον τοῦ 
΄ ΄ - ΄ μ , λόγου χαὶ ἐφαρμόσας τῷ παντὶ χόσμῳ δείξει σαφέστατα 

χαὶ αὐτὴν φϑειρομένην τὴν πρόνοιαν. σχόπει δ᾽ ὧδε" ὑπο- 

χείσϑω τὸ μὲν ὡσανεὶ Δίων ὁ κόσμος --- τέλειος γάρ ---- τὸ 
μ᾿ ΄ Χ , ζα' - ΄ Ἷ ᾿ς μο Ω͂ Ν δὲ ὡσανεὶ Θέων ἣ τοῦ χόσμου ψυχή, διότ' τοῦ ὅλου τὸ 
μέρος ἔλαττον, χαὶ ἀφαιρείσϑω, ὥσπερ ἀπὸ τοῦ Δίωνος ὃ 
πούς, οὕτως χαὶ ἀπὸ τοῦ κόσμου ὅσον αὐτοῦ σωματοειδές. 
οὐχοῦν ἀνάγχη λέγειν ὅτι ὃ μὲν χόσμος οὐχ ἔφϑαρται ὃ τὸ 

σῶμα ἀφαιρεϑείς, ὥσπερ οὐδὲ ὃ ἀποχοπεὶς τὸν πόδα Δίων, 

ἀλλ ἢ τοῦ τους ψυχή, ὥσπερ Θέων ὁ μηδὲν παϑών. ὃ 
μὲν γὰρ χόσμος ἐπ᾽ ἐλάττονα οὐσίαν ἀνέδραμεν, ἀφαιρεϑέντος 

9 » ΒΕΞ ταν ος δοῦ ὯΝ ϑα ὃ εἰ δ ὃ . Ἂν . αὐτῷ τοῦ σωματοειδοῦς. ἐφϑάρη 1 Ψυχὴ διὰ τὸ μὴ 
δύνασϑαι δύο ἰδίως ποιὰ εἶναι περὶ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον. 

Ἀ , ΄ Ἁ 3 ’ ἔχϑεσμον δὲ τὸ λέγειν φϑείρεσϑαι τὴν πρόνοιαν: ἀφϑάρτου 

δὲ ὑπαρχούσης, ἀνάγχη χαὶ τὸν κόσμον ἄφϑαρτον εἶναι. 
(18.) Μεγίστην μέντοι παρέχεται πίστιν εἰς ἀιδιότητα 

χαὶ ὃ χρόνος. εἰ 1ὰρ ἀγένητος ὃ χρόνος, ἐξ ἀνάγχης χαὶ 
΄ ΄ Ὁ Ὁ ΄ 

ὃ κύσμος ἀγένητος. διὰ τί; ὅτι, ἢ φησιν ὃ μέγας [᾿λάτων, 
ἡμέραι καὶ νύχτες μῆνές τε καὶ ἐνιαυτῶν περίοδοι χρόνον 

ἔδειξαν. ἀμήχανον δέ τι τούτων συστῆναι δίχα ἡλίου 
χινήσεως χαὶ τῆς τοῦ παντὸς οὐρανοῦ περιφορᾶς" ὥστ᾽ εὐϑυ- 

10 
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βόλως ἀποδεδόσϑα: πρὸς τῶν εἰωϑότων τὰ πράγματα δρί- 

ζεσϑαι χρόνον διάστημα τῆς τοῦ χόσμου χινήσεως. ἐπεὶ δὲ 

τοῦϑ᾽ ὑγιές ἐστι, γίνεται ὃ χόσμος ἰσῆλιξ τοῦ χρόνου χαὶ 
αἴτιος. πάντων δ᾽ ἀτοπώτατον ὑπονοεῖν, ὅτι ἦν ποτε χόσ- 

“ἂν 

μος, ἡνίχα οὐχ ἢ 
τ Ξ- 

,ὔ » Ἁ Ἁ 5 

ν χρονος" σαναργος γὰρ χαὶ ἀτελεύ ύτητος 

Ἁ τ π 

ἢ τούτου φύσις, ἐπεὶ χαὶ αὐτὰ ταῦτα, τὸ ἦν, τ Ο. ποτε, τὸ 

΄ ,ὔ ’ ,ὔ ’ ἊΣ) τι Ὰ ᾿Ὶ ΔᾺΝ 

ἡνίχα, χρόνον συνεμφαίνει. τούτῳ δ᾽ ἀχόλουϑον τὸ μηδξ 
’ 

92,10 ΝΜ. χρόνον [ ὑποστῆνα: χαϑ᾽ ἑαυτόν, ἡνίχα κόσμος οὐχ ἦν" τὸ 

10 

1 

20 

ἢ 

γὰρ υὴἡὴ ὑπάρχον οὐδὲ χινεῖται" διάστημα ὃὲ χοσμιχῆς χινή- 
τ 

σεως ἐδείχϑη ὃ χρόνος ὦν. ἀνάγχη τοίνυν ἑἕχάτερον ἐξ 

ἀιδίου δῳφεστάναι γενέσεως ἀρχὴν μὴ λαβόντα: τὰ δ᾽ ἀΐδια 
ἊΣ φϑορᾶς ἀνεπίδεχτα. τάχα τις εὑρεσιλογῶν Στωιχὸς ἐρεῖ, τὸ 

χρόνον ἀποδεδόσϑαι διάστημα τῆς τοῦ χόσμου χινήσεως οὐχὶ 

τοῦ νυνὶ διαχεχοσμημένου μόνον ἀλλὰ χαὶ τοῦ χατὰ τὴν 
ἐχπύρωσιν ὑπονοουμένου. πρὸς ὃν λεχτέον: τὴν ἀχοσμίαν, ὦ 
τενναῖε, μετατιϑεὶς τὰ ὀνόματα χόσμον χαλεῖς" εἰ γὰρ οὗτος 
ὃν ὁρῶμεν ἐτύμως χαὶ προσφυέστατα χόσμος χέχληται. δια- 

τεταγμένος χαὶ διαχεχοσμνημένος ἀνεπανορϑώτου τέχνης ἀχρό- 

τῆτι, τὴν πρὸς τὸ πῦρ αὐτοῦ μεταβολὴν δεόντως ἄν τις 

ἀχοσμίαν ὀνομάσαι. 

(6.) Κριτόλαος δέ {τις)ὺ τῶν χεχορευχότων Μούσαις. 
τῆς Περιπατητιχῆς ἐραστὴς φιλοσοφίας, τῷ περὶ τῆς ἀιδιό- 
τῆτος χόσμου δόγματι συνειπὼν ἐχρήσατο τοιαύταις πίστεσιν" 

εἰ γέγονεν ὁ χύόσμος, ἀνάγχη χαὶ τὴν γὴν γεγονέναι" εἰ 

ἢ γὴ γενητὴ 
ἀγένητον, ἐ 

πάντως χαὶ τὸ πευποπῶν γένος: ἄνϑρωπος 
᾽ 

5 ὦ) - σ 5 
ς αιόιοῦὺ τοὺ τξΞ ἐγηὺς ὑφεστῶτος., ὠσπερ επι- 

ὃ 

ὃξ 

δειχϑήσεται. ἀΐδιος ἄρα χαὶ ὃ χύσμος. τὸ ὃὲ ὑπερτεϑὲν 
ἤδη χατασχευαστέον, εἰ δεῖ χαὶ ἀποδείξεως τοῖς οὕτως 
ἐμφανέσι" δεῖ δέ, ὡς ἔοιχεν, ἕνεχα τῶν υυϑοπλαστῶν, οἱ 

ψευσμάτων ἀναπλήσαντες τὸν βίον ἀλήϑειαν ὑπερόριον πεφυ- 

γαδεύχασιν, οὐ μόνον πόλεις χαὶ οἴχους ἀλλὰ χαὶ ἕνα 
ῳ 3 ἕχαστον τοῦ (ἀρίστου) χτήματος χηρεύειν βιασάμενοι χαὶ 
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πρὸς τὸ τῆς φράσεως δλχὸν μέτρα καὶ ῥυϑμοὺς δέλεαρ εἰς 

ἐνέδραν ἐπινοήσαντες, -οἷς ἀφρόνων ὦτα χαταγοητεύουσι, 

χαϑάπερ ὀφθαλμοὺς αἱ ἄμορφοι χαὶ εἰδεχϑεῖς ἑταῖραι περι- 
ἅπτοις χαὶ νόϑῳ χόσμῳ χηρεία γνησίου. λέγουσι γὰρ ὅτι 

ἢ ἐξ ἀλλήλων γένεσις ἀνθρώπων νεώτερον φύσεως ἔργον, 

ἀρχεγονώτερον δὲ χαὶ πρεσβύτερον ἰ ἣ ἐχ γῆς, ἐπειδὴ 

πάντων μήτηρ ἐστί τε χαὶ νενόμισται: τοὺς δὲ ἀδομένους 

παρ Ἕλλησι Σπαρτοὺς ἐχφῦναι, χαϑάπερ νῦν τὰ δένδρα, 
τελείους χαὶ ἐνόπλους γῆς παῖδας. ὅτι δὲ μύϑου πλάσμα 

τοῦτ᾽ ἐστί, συνιδεῖν ἐχ πολλῶν ῥάδιον. αὐτίκα τῷ πρώτῳ 
χενομένῳ ἔδει χαϑ' ὡρισμένα μέτρα χαὶ ἀριϑμοὺς γρόνων 

αὐξήσεως" βαϑμοὺς γάρ τινας ἣ φύσις τὰς ἡλιχίας ἐγέννησε, 

ὃ ὧν τρόπον τινὰ ἀναβαίνει χαὶ χάτεισιν ἄνϑρωπος, ἀναβαίνει 

μὲν αὐξόμενος, χατέρχεται δ᾽ ἐν ταῖς μειώσεσιν᾽ ὅρος δ᾽ ὁ 

τῶν ἀνωτάτω βαϑμῶν ἀχμή, πρὸς ὃν φϑάσας τις οὐχέτι 

πρόεισιν, ἀλλ᾽, ὥσπερ οἱ διαυλοδρομοῦντες ἀναχάμπτουσι τὴν 

αὐτὴν ὁδὸδόγ, ὅσα παρ᾽ ἰσχυούσης νεότητος ἔλαβεν, ἀποδίδωσιν 
ἀσϑενεῖ γήρα. τὸ δὲ γεννηϑῆναί τινας οἴεσϑαι τελείους ἐξ 

(ἀρχῆς) ἠγνοηχότων ἐστὶ νόμους φύσεως, ϑεσμοὺς ἀχινήτους. 

αἱ υὲν γὰρ ἡμέτεραι γνῶμαι προσαναματτόμεναι τὸ . πληρμ- 

μελὲς ἐχ τοῦ συνεζευγμένου ϑνητοῦ τροπὰς χαὶ μεταβολὰς 

εἰχύτως ἐνδέχονται, ἄτρεπτα δὲ τὰ τῆς τῶν ὅλων ἐστὶ 

φύσεως, ἅτε πάντων ἐπιχρατούσης χαὶ διὰ βεβαιότητα τῶν 

ἅπαξ ᾿νωσϑέντων τοὺς ἐξ ἀρχῆς παγέντας ὅρους ἀχινήτους 
διαφυλαττούσης. εἴπερ οὖν ἁρμόττον ἐνόμιζεν ἀποτίχτεσϑαι 

τελείους, χαὶ νῦν ἄν ἐτελειογονεῖτο ἄνϑρωπος, μὴ βρέφος, 

υὴ παῖς, μὴ μειράχιον γινόμενος, ἀλλ ἀνὴρ εὐθὺς ὦν, ἴσως 
δὲ χαὶ πρὸς ἅπαν ἀγήρως χαὶ ἀϑάνατος- ᾧ γὰρ μὴ αὔξησις, 
υηδὲ μείωσις πρόσεστιν: αἱ μὲν γὰρ ἄχρι τῆς ἀνδρὸς ἡλικίας 

μεταβολαὶ κατ αὔξησιν, αἱ δ᾽ ἀπὸ ταύτης ἄχρι γήρως χαὶ 

τελευτῆς χατὰ μείωσιν συνίστανται" τῷ ὃὲ μὴ χοινωνοῦντι 

τῶν προτέρων χαὶ τὰς ἑπομένας εὔλογον «ἡ ἐπιγίγνεσϑαι. 

10 

15 

τὸ ́ι 

90 



10 

94 ΜΝ. 

15 

2 

ὈΒῈ ΑΚΤΕΒΝΙΤΑΤΕ ΜΌΝΟΙ 

τί δ᾽ ἐμποδὼν ἣν ἀνθρώπους χαϑάπερ φασὶ πρότερον χαὶ 
νῦν βλαστάνειν: οὕτως χαὶ ἢ 1 γεγήραχεν, ὡς διὰ χρόνου 
μῆχος ἐστειρῶσϑαι δοχεῖν; ἀλλ᾽ ἐν ὁμοίῳ μένει νεάζουσα ἀεί, 
διότι τετάρτη μοῖρα τοῦ παντός ἐστι χαὶ ἕνεχα τῆς τοῦ ὅλου 

διαμονῆς ὀφείλει μὴ φϑίνειν, ἐπεὶ χαὶ τὰ ἀδελφὰ στοιχεῖα 

αὐτῆς ὕδωρ ἀήρ τε χαὶ πῦρ ἀγήρω διατελεῖ. πίστις δὲ 
ἐναργὴς τῆς ἀδιαστάτου χαὶ ἀιδίου περὶ γῆν ἀχυῆς τὰ φυό- 

μενα χαϑαρϑεῖσα γὰρ ἢ ποταμῶν ἀναχύσεσιν, ὥσπερ φασὶν 

Αἴγυπτον, ἢ τοῖς ἐτησίοις ὄμβροις τὸν ἐκ τῆς φορᾶς χάματον 
ὑπανίεται χαὶ χαλᾶται, χἄπειτα διαναπαυσαμένη τὴν οἰχείαν 

δύναμιν ἀναχτᾶται μέχρι παντελοῦς ῥώμης, εἶτ᾽ ἄρχεται πάλιν 

τῆς τῶν ὁμοίων γενέσεως τροφὰς ἀφϑόνους ἁπάσαις ζῴων 

ἰδέαις ἀναδιδοῦσα. (1.) παρ᾽ ὅ᾽ μοι δοχοῦσιν [| οὐχ ἀπὸ 

σχοποῦ ποιηταὶ [ἰανδώραν αὐτὴν ὀνομάσαι, πάντα δωρου- 
μένην [χαὶ] τὰ πρὸς ὠφέλειαν χαὶ ἥδονῦς ἀπόλαυσιν οὐ τισὶν 

ἀλλὰ πᾶσιν ὅσα ψυχῆς μεμοίραται. εἰ γοῦν τις ἔαρος ἀχμά- 
σαντος πτερωϑεὶς ἀρϑείη μετάρσιος χαὶ χατίδοι τήν τε ὀρεινὴν 

χαὶ πεδιάδα, τὴν μὲν εὔχορτον χαὶ χλοηφόρον πόας χαὶ χιλὸν 

χριϑάς τε χαὶ πυροὺς χαὶ μυρίας ἄλλας σπαρτῶν φύσεις ἀνα- 

διδοῦσαν, ἅς τε γεωργοὶ κατεβάλοντο χαὶ ἃς ἀπαυτοματίζουσα 
ἢ τοῦ ἔτους ὥρα παρέχεται, τὴν δὲ χλάδοις χαὶ φυλλάσι 

χατάσχιον, οἷς ἐπιχοσμεῖται τὰ δένδρα, χαὶ χαρπῶν περι- 

πληϑεστάτην, οὐχὶ τῶν πρὸς ἐδωδὴν ὠόνον ἀλλὰ χαὶ οἷς 
ἀλον τος πόνους ἀχεῖσϑαι συμβέβηχεν --- ὃ μὲν γὰρ τῆς ἐλαίας χαρπὸς 

5 ΄ 

σώματος χάματον ἰᾶται, ὃ δὲ τῆς ἀμπέλου ποϑεὶς μετρίως 

ἐπιχαλᾷ τὰς σφοδρὰς ὀδύνας ψυχῆς ---, ἔτι δὲ τὰς ἀπὸ τῶν 
ἀνθέων ἀναφερομένας εὐωδεστάτας αὔρας χαὶ τὰς τῶν χρω- 
μάτων ἀμυϑήτους ἰδιότητας τέχνῃ δαιμονίῳ πεποιχιλμένας, 

τὴν δ᾽ ὄψιν ἀποχλίνας ἀπὸ τῶν ἡμέρων ἐν μέρει πάλιν 
αἰγΞξίρους, χέδρους, πεύχας, ἐλάτας, δρυῶν ὕψη περιμηχέστατα, 
τὰς ἄλλας τῶν ἀγρίων συνεχεῖς χαὶ βαϑείας ὅλας περιαϑρή- 

σειεν, αἱ τὰ πλεῖστα χαὶ μέγιστα τῶν ὀρῶν χαὶ τὴν πολλὴν 
ῬΒΙΠΟΙἶβ. οροτὰ γο]. ΥἹ. ὃ 
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ὅση βαϑύγειος τῆς ὑπορείου συσχιάζουσι, γνώσεται τὴν ἀνέν- 
δοτον χαὶ ἀχάματον τῆς γῆς ἀεὶ νεαζούσης ἀχμήν" ὥστ᾽ οὐδὲν 
ἐλαττωϑεῖσα τῆς παλαιᾶς ἰσχύος χαὶ νῦν ἄν, εἴ γε τὸ πρό- 

τερον, ἔτιχτεν ἀνθρώπους, ὑπὲρ δυοῖν τοῖν ἀναγχαιοτάτοιν, 

ἑνὸς μὲν τοῦ μὴ λιποταχτεῖν τάξιν οἰχείαν χαὶ μάλιστα ἐν 

σπορᾷ χαὶ γενέσει τοῦ χερσαίων ἁπάντων ἀρίστου χαὶ ἡγεμόνος 
ἀνθρώπου, δευτέρου δὲ γυναιχῶν ἐπιχουρίας, αἱ χύουσαι μὲν 

βαρυτάτοις ἄχϑεσι δέχα ποῦ μῆνας πιέζονται, μέλλουσαι δ᾽ 
ἀποτίχτειν πολλάχις ὠδῖσιν αὐταῖς ἐναποϑνσχουσιν. ὅλως 
τοῦτ᾽ οὐχ εὐήϑεια δεινὴ μήτραν ὑπολαμβάνειν γῆν ἐγχεχολ- 

πίσϑα! πρὸς ἀνθρώπων σποράν: τὸ γὰρ ζῳογονοῦν γωρίον 

ἐστὶ μήτρα, οφύσεως“, ὡς εἶπέ τις, ,ἐργαστήριον“, ἐν ᾧ 
ζῷα μόνον διαπλάττεται" τὸ ὃὲ οὐ γῆς μέρος ἐστίν, ἀλλὰ 
ζῴου ϑήλεος, δημιουργηϑὲν εἰς γένεσιν: ἐπεὶ χαὶ μαζοὺς 

χαϑάπερ γυναιχὶ γῇ φατέον ἡνίκα ἠνθρωπογόνε: προσγενέσϑαι. 
τροφὴν ἵν ἔχωσιν οἰχείαν οἱ πρῶτον ἀποχυηϑέντες- ἀλλὰ 

τὰρ οὐ ποταμός, οὐ πηγή τις οὐδαμοῦ τῆς οἰχουμένης ἀνϑ᾽ 

ὕδατος μνημονεύεταί ποτε ὀμβρῆσα! γάλα. πρὸς δὲ δὴ 

τούτοις, ὥσπερ γαλαχτοτροφεῖσϑαι χρὴ τὸ ἀρτίγονον. οὕτως 
χαὶ τῇ δ᾽ ἀμπεχόνης σχέπῃ χρῆσϑαι διὰ τὰς ἀπὸ χρυμοῦ 

Ι χαὶ ϑάλπους ἐγγινομένας τοῖς σώμασι: ζημίας, οὗ χάριν 
υαῖαι χαὶ μητέρες, αἷς ἀναγχαία φροντὶς εἰσέρχεται τῶν 
γεννωμένων, χατασπαργανοῦσ! τὰ βρέφη. τοὺς ὃξ γηγενεῖς 

φύντας πῶς οὐχ ἄν τις εὐθὺς διέφϑειρξ γυμνοὺς ἐαϑέντας ἢ 
ἀέρος χατάψυξις ἢ ἀφ᾽ ἡλίου φλογμός; χρυμοὶ γὰρ χαὶ ϑάλπη 

χρατήσαντα νόσους καὶ φϑορὰς ἀπεργάζονται. ἐπειδὴ δ᾽ ἅπαξ 
ἤρξαντο ἀλογεῖν ἀληϑείας οἱ μυϑοπλάσται, τοὺς Σπαρτοὺς 

ἐχείνους καὶ ἐνόπλους ἐτερατεύσαντο ἐχφῦναι. τίς γὰρ ἦν 
χατὰ γῆς χαλχουργὸς ἢ τοσοῦτος “φαιστος, ὡς αὐτίκα παν- 
τευχίας εὐτρεπίζεσϑαι; τίς δὲ τοῖς πρώτοις γενομένοις εἰς 

ὅπλισιν οἰχειότης; ἡμερώτατον γὰρ ζῷον ὃ ἄνϑρωπος, λόγον 

δωρησαμένης φύσεως αὐτῷ γέρας, ἃἧἦ καὶ τὰ ἐξηγριωμένα 

10 

ΟΝ 

γρ»ν 



10 

ΕῈ ΑΚἙΤΕΒΝΙΤΑΤΕ ΜΌΝΟΙ 

πάϑη χατεπάδεται: χαὶ τιϑασεύεται. πολὺ βέλτιον ἦν ἀνϑ᾽ 
ὅπλων χηρύχεια ἀναδῦναι, συμβατηρίων σπονδῶν σύμβολα, 

- 

λογικῇ φύσει, ὅπως εἰρήνην πρὸ πολέμου πᾶσ! τοῖς παν- 
ταχοῦ χαταγγέλλῃ. (8.) τὰ μὲν οὖν τῶν ἐπιτειχιζόντων 

ψευδολογίαν χατὰ τῆς ἀληϑείας φλυαρήματα μετρίως ἐξελής- 

λεγχται. χρὴ ὃ εὖ εἰδέναι, ὅτι ἐξ ἀιδίου χατὰ διαδοχὰς 

ἐξ ἀνθρώπων βλαστάνουσιν ἄνϑρωπο!, σπείροντος μὲν εἰς 

υήτραν ἀνδρὸς ὡς εἰς ἄρουραν. γυναιχὸς δ᾽ ὑποδεχομένης 

τὰ σπέρματα σωτηρίως, τῆς ὃὲ φύσεως ἀοράτως ἕχαστα 

χαὶ τῶν τοῦ σώματος χαὶ τῶν τῆς ψυχῆς διαπλαττούσης 

μερῶν χαὶ ὅπερ οὐχ ἴσχυσε λαβεῖν ἡμῶν ἕχαστος τοῦϑ᾽ 
ἅπαντι τῷ γένει δωρη Ἰσπίβενης; τὸ ἀϑαάνατον: μένει γὰρ εἰς 

ἀεί, φϑειρομένων τῶν ἐν εἴδει, τεράστιον ὡς ἀληϑῶς χαὶ 

ϑεῖον ἔργον. εἰ δ᾽ ἀΐδιον ἄνθρωπος, βραχεῖα μοῖρα τοῦ 
παντός, ἀγένητος δήπου χαὶ ὃ χόσμος, ὥστε ἄφϑαρτος. 

(9.) Ἐπαγωνιζόμενος δ᾽ ὃ Κριτόλαος ἐχρῆτο χαὶ τοιούτῳ Τ 

λόγῳ" τὸ αἴτιον αὑτῷ τοῦ ὑγιαίνειν ἀνοσόν ἐστιν: ἀλλὰ χαὶ 

τὸ αἴτιον αὑτῷ τοῦ ἀγρυπνεῖν ἀγρυπνόν ἐστιν" εἰ δὲ τοῦτο, 

χαὶ τὸ αἴτιον αὑτῷ τοῦ ὑπάρχειν ἀΐδιόν ἐστιν: αἴτιος δ᾽ ὃ 

χόσμος αὑτῷ τοῦ ὑπάρχειν, εἴ γ8 χαὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν" 
ἀΐδιος ἄρα ὃ χόσμος ἐστίν. 

Ἁ 5 ᾿ 3 .Ὶ 3 -" - » σ - ΄ 

Οὐ μὴν ἀλλὰ χἀχεῖνο σχοπεῖν ἄξιον, ὅτι πᾶν τὸ γενό- 
Ἁ ΄ ᾽ 

ὑενον ἐν ἀρχῇ μὲν δεῖ πάντως ἀτελὲς εἶναι, χρόνου δὲ 

προϊόντος αὔξεσϑαι μέχρι παντελοῦς τελειώσεως" ὥστε, εἰ 
Ἰέγονεν ὃ χόσμος, ἦν μέν ποϑ᾽, ἵνα χἀγὼ χρήσωμαι τοῖς 
΄ -" ὃ ν ἐς ὌΦ- ’, ΡΞ ΡΞ ’, ἊΣ ὖϑις ἃ 

ἡλιχιῶν ὀνόμασι, χομιδῇ νήπιος, ἐπιβαίνων δ᾽ αὖϑις ἐνιαυτῶν 
περιόδοις χαὶ μήχεσι χρόνων ὀψὲ χαὶ μόλις ἐτελειώϑη" τοῦ 

. γὰρ Βτρυρίοτατ τοῦ βραδεῖα ἐξ ἀνάγχης ἀχμή. τὸν δὲ 

χόσμον εἴ τις νομίζει χρήσασϑαί ποτε ταῖς τοιαύταις μετα- 
- 3 ’, , ΄ ᾿ ’ “ 

βολαῖς, ἀϑεραπεύτῳ μανίᾳ χεχρατημένος μὴ ἀγνοείτω" δῆλον 
γὰρ ὡς οὐ μόνον αὐτοῦ τὸ σωματοειδὲς αὐξηϑήσεται, λήψεται 

δὲ χαὶ ὁ νοῦς ἐπίδοσιν, ἐπεὶ χαὶ οἱ φϑείροντες αὐτὸν λογι- 
δ 
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-" ἘΜ ΄ τν 5 “- ΕῚ ΄ ΄ " » - 

18 χὸν εἰναι ὑπονοοῦσιν. οὐχὴὺν ἀνϑρώπου τροπὴν ἕν αρχῃ 
-. , »» » τ ᾿ " ΄ 

μὲν τῆς γενέσεως ἄλογος ἔσται, περὶ δὲ τὴν ἀχμάζουσαν 
. ΄ ΄ σ 5 ἰφ ΄ ΕἸ . αν ς ἵν ἡλικίαν λογικός" ἅπερ οὐ μόνον λέγειν ἀλλὰ χαὶ ὑπονοεῖν 

ἀσεβές: τὸν γὰρ τελειότατον ὁρατῶν (ϑεῶν) περίβολον 

χαὶ τοὺς ἐν μέρει περιέχοντα χληρούχους πῶς οὐχ 

πολαμβάνειν ἀεὶ τέλειον χατά τε σῶμα χαὶ 
᾿ 

᾿ 

ὺ 
»͵ φ ἄξιον ὑ: 

ψυχήν, ἀμέτοχον χηρῶν, αἷς τὸ γενητὸν χαὶ φϑαρτὸν πᾶν 
συνέζευχται: 

(10.) Πρὸς δὲ τούτοις φησὶ τριττὰς αἰτίας δίχα τῶν 
ἔξωϑεν ὑποβεβλῆσϑαι ζῴοις τελευτῆς. νόσον, γῆρας, ἔνδειαν. 
ὧν οὐδεμιᾷ τὸν χόσμον ἁλωτὸν εἶναι" πεπηγέναι τε γὰρ ἐξ 
ὅλων τῶν στοιχείων, ὡς ὑπὸ μηδενὸς ὑπολειφϑέντος χαὶ 

ἀπελευϑεριάζοντος μέρους βιασϑῆναι. χαταχρατεῖν τε τῶν 
᾿ ΄ Ἃ) ε ΄ » 

δυνάμεων, ἐξ ὧν αἱ ἀσϑένειαι, τὰς ὃ ὑπειχούσας ἄνοσον χαὶ 

ἀγήρων αὐτὸν διαφυλάττειν, αὐταρχέστατόν τε αὐτὸν αὑτῷ 

χαὶ ἀνεπιδεᾶ παντὸς γεγονέναι, μηδενὸς τῶν εἰς διαμονὴν 

ὑστερίζοντα, τὰς χενῴσεως χαὶ πληοώσεως ἐν μέρει δια- 

δοχὰς ἀπωσάμενον, αἷς διὰ τὴν ἄμουσον ἀπληστίαν τὰ ζῷα 
- ΄ - Ὑ 

χρῆσϑαι, ϑάνατον ἀντὶ ζωῆς μνώμενα ἥ, τό γε ἀσφαλέστερον 

εἰπεῖν, οἰχτρότερον βίον ἀπωλείας. 
» ’ 5 Ἀ ΄ ΄ ὙΨῃΙΝ ἴδ. -- ᾿ 

[ὅτι τοίνυν, εἰ μὲν μηδεμία φύσις ἀΐδιος ἑωρᾶτο, ἧττον 
5 Ἃ δ. 7 « Α ἊἙ - ΄ Ε᾽Υ 

ἂν ἐδόχουν οἱ φϑορὰν εἰσηγούμενοι τοῦ χόσμου, «ηδὲν γὰρ 
", ΣΩΣ εἰν 9πὸ “7 ἜΞΟΣΙΣ 2) ἢ 7 ς . ) ΔΈ ἔχοντες παράδειγμα ἀιδιότητος, [ἐδόχουν οἱ φϑορὰν εἰσηγού 
μενοι τοῦ χύσμου ἄν] εὐπροφάσιστα ἀδιχεῖν. ἐπεὶ δὲ εἷμαρ- 

΄ ᾿ κ », - "“ ᾿ ΄ 

μένη χατὰ τοὺς ἄριστα φυσιολογοῦντας ἄναρχος χαὶ ἀτελεύ- 

τητός ἐστιν, εἴρουσα τὰς ἐχάστων ἀνελλιπῶς χαὶ ἀδιαστάτως 

αἰτίας, τί δήποτ᾽ οὐχὶ χαὶ τὴν τοῦ χόσμου φύσιν λεχτέον εἶναι 
᾿, Η͂ ΄ - πἰρὰς ἐν " ς ΄ - ΟῚ 

μαχραίωνα, τὴν τάξιν τῶν ἀτάχτων, τὴν ἁρμονίαν τῶν ἀναρ- 
- Ν - 

μόστων, τὴν συμφωνίαν τῶν ἀσυμφώνων, τὴν ἕνωσιν τῶν 

διεστηχότων, τὴν ξύλων μὲν χαὶ λίϑων ἕξιν, σπαρτῶν δὲ χαὶ 
δένδρων φύσιν, ψυχὴν δὲ ζῴων ἁπάντων, ἀνθρώπων δὲ νοῦν 

Ο Ἁ ’ "» Ἁ ἈΝ ΌΥ ΄ ΄ 5 2 - 

χαὶ λόγον, ἀρετὴν δὲ σπουδαίων τελειοτάτην; εἰ δ᾽ ἣ τοῦ 
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χύσμου φύσις ἀγένητός τε χαὶ ἄφϑαρτος, δῆλον ὅτι χαὶ ὃ 
΄ ΄ - 

χόσμος, αἰωνίῳ συνεχόμενος χαὶ διαχρατούμενος δεσμῷ. 

0 Ε 

Νικηϑέντες δὲ ὑπὸ τῆς ἀληϑείας χαὶ τῶν ἀντιδοξούντων Τῦ 
»ν ΄ ζ΄» 

ἔνιοι μετεβάλοντο: προσχλητιχὴν γὰρ ἔχει δύναμιν τὸ χάλλος, 

491 Μ. τὸ δ᾽ ἀληϑὲς [ δαιμονίως ἐστὶ χαλόν, ὡς τὸ ψεῦδης ἐχτόπως 
6 αἰσχρόν. οηϑὸς γοῦν ὃ Σιδώνιος χαὶ Παναίτιος, ἄνδρες 

ἐν τοῖς Στωιχοῖς δόγμασιν ἰσχυχότες, ἅτε ϑεόληπτοι, τὰς 
ἐχπυρώσεις χαὶ παλιγγενεσίας χαταλιπόντες πρὸς ὁσιώτερον 

δόγμα τὸ τῆς ἀφϑαρσίας τοῦ χόσμου παντὸς ηὐτομόλησαν. 
. 802,84 Ν. λέγεται δὲ χαὶ Διογένης ἡνίχα νέος ἦν συνεπιγραψάμενος [ τῷ 
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. φϑοροποιὸν | αἰτίαν εὑρεῖν 

δόγματι τῆς ἐχπυρώσεως ὀψὲ τῆς ἡλικίας ἐνδοιάσας ἐπισχεῖν" 

οὐ γὰρ νεότητος ἀλλὰ γήρως τὰ σεμνὰ χαὶ περιμάχητα 
διιδεῖν, χαὶ μάλισθ᾽ ὅσα μὴ διχάζει ἢ ἄλογος χαὶ ἀπατηλὸς 
ν 3 ) [« ’ νῚ 3 , -“ 

αἴσϑησις ἀλλ ὃ χαϑαρώτατος χαὶ ἀχραιφνέστατος νοῦς. 

(16.) ἀποδείξεσι δ᾽ οἱ περὶ τὸν Βοηϑὸν χέχρηντα: πιϑανω- 
τάταις, ἃς αὐτίχα λέξομεν: εἰ, φασί, γενητὸς χαὶ φϑαρτὸς 
ὃ χόσμος, ἐχ τοῦ μὴ ὄντος τι γενήσεται, ὅπερ χαὶ τοῖς 
Στωιχοῖς ἀτοπώτατον εἶναι δοχεῖ. διὰ τί; ὅτι οὐδεμίαν 

ΜΌΥ 

στιν, οὔτ ἐντὸς οὔτ 
“ον 

ἐχτός, ἣ 

τὸν χόσμον ἀνελεῖ: ἐχτὸς μὲν γὰρ οὐδέν ἐστιν ὅτι μὴ τάχα 
ποὺ χενόν, τῶν στοιχείων ἀποχριϑέντων εἰς αὐτὸν ὁλοχλή- 
ρων, εἴσω δ᾽ οὐδὲν νόσημα τοιοῦτον, ὃ γένοιτ ἂν αἴτιον 

ϑεῷ τοσούτῳ διαλύσεως. εἰ δ᾽ ἀναιτίως φϑείρεται, δῆλον 
ὅτι ἐχ τοῦ μὴ ὄντος ἔσται ἣ γένεσις τῆς φϑορᾶς, ὅπερ 
οὐδ᾽ ἢ διάνοια παραδέξεται. 

Καὶ μήν φασιν, ὅτι γενιχοὶ τρόποι φϑορᾶς 

ὅ τε χατὰ διαίρεσιν χαὶ ὃ χατὰ ἀναίρεσιν τῆς 
ποιότητος χαὶ ὃ χατὰ σύγχυσιν. τὰ μὲν οὖν ἐχ διεστηχότων, 

αἰπόλια, βουχόλια, χοροί, στρατεύματα, ἣ πάλιν ἐχ συναπτο- 

μένων σώματα παγέντα διαστάσει χαὶ διαιρέσει λύεται" χατὰ 

δὲ ἀναίρεσιν τῆς ἐπεχούσης ποιότητος ὁ μετασχηματιζόμενος 
χηρὸς ἣ χαταλεαινόμενος, ἵνα μηδὲ ἑἕτεροειδῇ τινα παράσχῃ 

- 
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τύπον μορφῆς" χατὰ δὲ σύγχυσιν, ὡς ἣ παρὰ ἰατροῖς τετρα- 

φάρμαχος" αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν συνενεχϑέντων ἠφανίσϑησαν 

εἰς ἐξαιρέτου μιᾶς γένεσιν ἀποτελεσϑείσης. ποίῳ δὴ τούτων 
ἄξιον τὸν κόσμον φϑείρεσϑαι φάναι; τῷ χατὸ διαίρεσιν: ἀλλ᾽ 
οὔτε ἐχ διεστηχότων ἐστίν, ὡς τὰ μέρη σχεδασϑῆναι, οὔτε 
ἐχ συναπτομένων, ὡς διαλυϑῆναι, οὔτε τὸν αὐτὸν τρόπον 
τοῖς ἡμετέροις ἥνωται σώμασι: τὰ μὲν γὰρ ἐπικήρως τε ἐξ 

ἑαυτῶν ἔχει χαὶ δυναστεύεται πρὸς μυρίων ὑφ᾽ ὧν βλάπτεται, 
τοῦ δ᾽ ἀήττητος ἢ ῥώμη πολλῇ τινι περιουσίᾳ πάντων χατα- 

81 χρατοῦσα. ἀλλ᾽ ἀναιρέσει παντελεῖ τῆς ποιότητος: ἀλλ᾽ 
ἀμνήχανον τοῦτό 1ξ: μένει γὰρ χατὰ τοὺς τἀναντία αἵρου- 

΄ “ ΄ 2 » ΄ ΄ 

μένους ἢ τῆς διαχοσμήσεως ποιότης ἐπ ἐλάττονος οὐσίας 

82 τῆς τοῦ Διὸς σταλεῖσα χατὰ τὴν ἐχπύρωσιν. ἀλλὰ τῷ χατὰ 

89 

84 

σύγχυσιν; ἄπαγε, δεήσει γὰρ πάλιν εἰς τὸ μὴ ὃν γίνεσϑαι 
τὴν φϑορὰν παραδέχεσϑαι. τοῦ χάριν; ὅτι εἰ μὲν ἕχαστον 

ἐν μέρει τῶν στοιχείων ἐφϑείρετο, μεταβολὴν ἐδύνατο τὴν 
εἰς ἕτερον δέχεσθαι, πάντων δὲ συλλήβδην ἀϑρόων χατὰ 

σύγχυσιν ἀναιρουμένων, ἀναγχαῖον ὑπονοεῖν τὸ ἀδύνατον. 
Ἔτι πρὸς τούτοις, ἐὰν ἐχπυρωϑῇ, φασί, τὰ πάντα, τί 

χατ ἐχεῖνον ὃ ϑεὸς πράξει τὸν χρόνον: ἢ τὸ παράπαν 
οὐδέν; χαὶ μήποτ᾽ εἰχότως" νυνὶ μὲν γὰρ ἕκαστα ἐφορᾷ χαὶ 
πάντων οἷα γνήσιος πατὴρ ἐπιτροπεύει χαί, εἰ δεῖ ταἀληϑὲς 

εἰπεῖν, ἡνιόχου χαὶ χυβερνήτου τρόπον ἡνιοχεῖ καὶ πηδα- 
λιουχεῖ τὰ σύμπαντα, ἡλίῳ τε χαὶ σελήνῃ χαὶ τοῖς ἄλλοις 

᾿Ὰ ," ᾿Ὶ ’ ν ᾽ ΣΡ ς Ἁ - »»"» [ὦ 

πλάνησι χαὶ ἀπλανέσιν ἔτι δ᾽ ἀέρι χαὶ τοῖς (ἄλλοις) μέρεσι 

τοῦ χόσμου παριστάμενος χαὶ συνδρῶν ὅσα πρὸς τὴν τοῦ 
σ Ὁ Ἀ Ν Ἁ ΦΙΎΝ Ν ἰς Ξ ’ , ὅλου διαμονὴν χαὶ τὴν χατ ὀρϑὸν λόγον ἀνυπαίτιον διοίχησιν. 
πάντων δ᾽ ἀναιρεϑέντων, ὑπ᾽ ἀργίας καὶ ἀπραξίας | δεινῆς ἀβιώ- 

τῳ βίῳ χρήσεται" οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν ἀτοπώτερον; ὀχνῶ λέγειν, ὃ 
μηδὲ ϑέμις ὑπονοεῖν, ὅτι ἀκολουϑήσει ϑεῷ ϑάνατος, εἴγε καὶ ἦρε- 

μία" τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἐὰν ἀνέλῃς ψυχῆς, χαὶ αὐτὴν πάντως συν - 
- Ἂν ἀπῸν “- , ᾿ . ν 5 τε ΄ ΄ 

ανελεῖς" ψυχὴ δὲ τοῦ χόσμου χατὰ τοὺς ἀντιδοξοῦντας ὁ ϑεός. 
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(11.) Ἐκεῖνο ὃ᾽ οὐχ ἀνάξιον διαπορῆσαι, τίνα τρόπον 

ἔσται παλιγγενεσία, πάντων εἰς πῦρ ἀναλυϑέντων" ἐξαναλω- 

ϑείσης γὰρ τῆς οὐσίας ὑπὸ πυρός, ἀνάγχη χαὶ τὸ πῦρ οὐχέτ᾽ 

ἔχον τροφὴν ἀποσβεσϑῆναι. μένοντος μὲν οὖν, ὃ σπερματιχὸς 

τῆς διαχοσμήσεως ἐσῴζετ᾽ (ἄν) λόγος, ἀναιρεϑέντος ὃξ συν- 

ανήρηται. τὸ δ᾽ ἐστὶν ἔχϑεσμον χαὶ ἀσέβημα ἤδη διπλοῦν, 

μὴ μόνον φϑορὰν τοῦ χύσμου χατηγορεῖν ἀλλὰ χαὶ παλιγ- 

γενεσίαν ἀναιρεῖν, ὥσπερ ἐν ἀχοσμίᾳ χαὶ ἀπραξίᾳ χαὶ τοῖς 

πλημμελέσι πᾶσι χαίροντος ϑεοῦ. τὸν δὲ λόγον ἀχριβέστερον 

ὦδε διερευνητέον: πυρὸς τριττὸν εἶδος" τὸ μὲν ἄνϑραξ, τὸ 

δὲ φλόξ, τὸ δὲ αὐγή. ἄνθραξ μὲν οὖν ἐστι πῦρ ἐν οὐσίᾳ 

τεώδει, ὃ τρόπον ἕξεως πνευματιχῆς πεφώλευχε χαὶ ἐλλοχᾷ 

δι ὅλης ἄχρι περάτων τεταμένον" φλὸξ δέ ἐστιν ὅπερ ἐχ 

τροφῆς αἴρεται μετεωριζόμενον᾽ αὐγὴ ὃὲ τὸ ἀπο τελλόμενον 

ἐχ φλογός, συνεργὸν ὀφθαλμοῖς εἰς τὴν τῶν δρατῶν ἄντί- 

ληψιν. μέσην δὲ χώραν αὐγῆς τε χαὶ ἄνϑραχος εἴληχε 

φλόξ: σβεσϑεῖσα μὲν γὰρ εἰς ἄνϑραχα τελευτᾷ, ζωπυρουμένη 

δ᾽ ἔχει φέγγος, ὃ τὴν καυστιχὴν ἀφῃρημένον δύναμιν ἀστράπτει. 
5 Ἁ ἈΝ 2 2 ,ν Ν , 5 ΄ - 

εἰ χατὰ τὴν ἐχπύρωσιν οὖν τὸν χύσμον ἀναλύεσϑαι φαῖμεν, 87 

ἄνθραξ μὲν οὐχ ἄν τένοιτο. διότι παμπληϑὲς ὑπολείψεται 

τοῦ γεώδους, ᾧ τὸ πῦρ ἐγχατειλῆ φῦ έβηχεν, ἀρέσκει γεώδους, ᾧ τὸ πῦρ ἐεγχατειλήφυῦαι συμβέβηχεν, ἄρεσχε 
μ᾿ }Σ , - »" ΄ ΄ ’ Ὰ ᾿Ὶ “-“ 

δὲ μηδὲν τότε τῶν ἄλλων ὑφεσταναι σωμάτων, ἀλλὰ γῆν 

Ἀ, ΚΗ κ "7 5 " - » ΄ ᾽ ᾿ 

χαὶ ὕδωρ χαὶ ἀέρα εἰς ἄχρατον πὺρ ἀναλελύσϑαι. χαὶ μὴν 

οὐδὲ φλόξ: ἅμμα γὰρ τροφῆς ἐστι, μηδενὸς δὲ χαταλειφϑέν- 
φ μον αρε προ θ με στί μ᾽ ΘΕν ΟΞ ΘΕ ΣΤ Εν ΤΕ 

“ ος, ἀτροφήσασα αὐτίχα ἀποσβεσϑήσεται. τούτοις ἕπεται 

τὸ μηδ᾽ αὐγὴν ἀποτελεῖσθαι: χκαϑ᾿ ξαυτὴν Ἰὰρ ὑπόστασιν 

οὐχ ἔχει, ῥεῖ δὲ ἀπὸ τῶν προτέρων, ἄνϑραχος χαὶ φλογός, 
» ΄ “ΔΝ ΡΨ) ᾿ , - Ἀ 

ἀφ᾽ οὗ μὲν ἐλάττων, πολλὴ ὃ ἀπὸ φλογός" χξιται γὰρ ἐπὶ 

αήχιστον" ἐχείνων δ᾽, ὡς ἐδείχϑη, χατὰ τὴν ἐχπύρωσιν οὐχ 
» ὑδ᾽ Ἃ Ἀν ννς “αν ἊΣ δ ΚΑ Ἁ [ ϑ νὴ λλὴ 

ὄντων, οὐδ᾽ ἄν αὐγὴ γένοιτο" χαὶ γὰρ ἢ μεϑημερινὴ πολλὴ 
Ἁ -" "ἢ ’ » ι 4 Ν “ - ’ 5" ’ 5’ »} " 

χαὶ βαϑεῖα αὐγή, τὸν ὑπὸ γῆς ἡλίου ὄρομον ἰόντος, εὐθὺς 

ἀφανίζεται νυχτὶ χαὶ μάλιστα ἀσελήνῳ. Ι οὐ τοίνυν ἐχπυροῦ- 
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ται ὃ χύσμος, ἀλλ᾽ ἔστιν ἄφϑαρτος" εἰ δ᾽ ἐχπυρωϑήσεται. 
ἕτερος οὐχ ἄν γένοιτο. 

(18.) Διὸ χαί τινες τῶν ἀπὸ τῆς Στοᾶς ὀξυδερχέστερον 
ἐχ μαχροῦ ϑεασάμενοι τὸν ἐπιφερόμενον ἔλεγχον ἠξίωσαν 

ὥσπερ ϑανατῶντι χεφαλαίῳ βοηϑήματα προευτρεπίζεσϑαι" 
τὰ δ᾽ οὐδὲν ἦν ὄφελος. ἐπειδὴ γὰρ αἴτιον χινήσεώς ἐστι 
τὸ πῦρ, χίνησις δὲ γενέσεως ἀρχή, γενέσϑαι δ᾽ ἄνευ χινή- 

σεως ὁτιοῦν ἀδύνατον, ἔφασαν ὅτι μετὰ τὴν ἐχπύρωσιν. 

ἐπειδὰν ὃ νέος χόσμος μέλλῃ δημιουργεῖσϑαι, σύμπαν μὲν 

τὸ πῦρ οὐ σβέννυται, ποσὴ δέ τις αὐτοῦ μοῖρα ὑπολείπεται" 
πάνυ γὰρ ηὐλαβήϑησαν, μὴ σβεσϑέντος ἀϑρόου μείνῃ τὰ 

πάντα ἡσυχάσαντα ἀδιαχόσυνητα, τοῦ τῆς χινήσεως αἰτίου 

μηκέτ᾽ ὄντος. εὑρεσιλογούντων δὲ πλάσματα ταῦτ᾽ ἐστὶ χαὶ 
χατὰ τῆς ἀληϑείας τεχναζόντων. τί δήποτε; ὅτι τὸν χόσμον 

ἐχπυρωϑέντα γενέσϑαι μὲν ἄνϑραχι παραπλήσιον ἀμήχανον, 
΄ ΟοΠ ’ - Ἃ ΄ ’, 5" Ψ . 

ὡς δέδειχται, γεώδους πολλῆς ἂν ὑπολειφϑείσης οὐσίας, ἢ 
φυτ ν " - - »ν " 92 2 2 ΄ 

δεήσει τὸ πῦρ ἐλλοχᾶν, ἴσως δ᾽ οὐδ᾽ ἐχπυρώσεως τότε 

χρατούσης, εἴ γε μένει τὸ στοιχείων βαρύτατον χαὶ δυσα- 
ναλωτότατον ἔτι, γῇ μὴ διαλυϑεῖσα, μεταβάλλειν δὲ ἢἣ εἰς 

φλόγα ἣ εἰς αὐγὴν ἀναγκαῖον, εἰς μὲν φλόγα, ὡς ᾧετο 

Κλεάνθης, εἰς δ᾽ αὐγήν, ὡς ὃ Χρύσιππος. ἀλλ᾽ εἴ γε φλὸξ 
᾿, , νΝ ΄ σ Ε ᾽ “ [4 }] ᾿] 

γίνεται, τραπομένη πρὸς σβέσιν ἅπαξ οὐχ ἐχ μέρους ἀλλ 

ἀϑρόα σβεσϑήσεται" συνυπάρχει γὰρ τῇ τροφῇ διὸ πολλῇς 
μὲν οὔσης ἐπιδίδωσι χαὶ χεῖται. στελλομένης δὲ μειοῦται. 
τεχμηριώσαιτο δ᾽ ἄν τις ἀπὸ τῶν παρ᾽ ἡμῖν τὸ γινόμενον" 
ὃ λύχνος, ἕως μέν τις ἔλαιον ἄρδει, περιφεγγεστάτην δίδωσι 

φλόγα, ἐπειδὰν δ᾽ ἐπίσχῃ, ὃ ήσας ὅσον τῆς τροφῆς λείψανον ρλόγα, ἐπε πίσχῃ, δαπανήσας ὅσον τῆς τροφῆς λείψ 

αὐτίχα κατεσβέσϑη, μηδὲν μέρος ταμιευσάμενος τῆς φλογός. 

εἰ ὃὲ ἡ τοῦτο ἀλλ᾽ αὐγὴ γίνεται, πάλιν ἀϑρόα μεταβάλλει. 

διὰ τί; ὅτι ὑπόστασιν ἰδίαν οὐχ ἔχει, γεννᾶται δ᾽ ἐκ φλογός, 
» 

υὴ χατὰ μέρος ἀλλ᾽ ἀϑρόαν ἀναιρεῖσϑαι: ὃ γὰρ πρὸς τροφὴν 
ι 
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φλόξ, τοῦτο αὐγὴ πρὸς φλόγα: χαϑάπερ οὖν τροφῇ συν- 
αναιρεῖται φλόξ, χαὶ αὐγὴ φλογί. ὥστ᾽ ἀμήχανον παλιγγενε- 
σίαν τὸν χόσμον λαβεῖν, μηδενὸς ἐντυφομένου σπερματιχοῦ 

λόγου, πάντων δὲ δαπανηϑέντων, τῶν μὲν ἄλλων ὑπὸ πυρός, 

αὐτοῦ δ’ ὑπ᾽ ἐνδείας. ἐξ ὧν ἐστι δῆλον. ὅτι ἀγένητος χαὶ 

ἄφϑαρτος ὧν διατελεῖ. 
(19.) Φέρε δ᾽ οὖν, ὥς φησιν ὃ Χρύσιππος, τὸ ἀνα- 

στοιχειῶσαν τὴν διακόσμησιν εἰς αὑτὸ πῦρ τοῦ μέλλοντος 
ἀποτελεῖσϑαι χύσμου σπέρμα εἶναι χαὶ ὧν ἐπ᾽ αὐτῷ πεφιλο- 

σόφηχε μηδὲν ἐψεῦσϑαι, πρῶτον μὲν ὅτι χαὶ ἐχ σπέρματος 
ἢ γένεσις χαὶ εἰς σπέρμα ἢ ἀνάλυσις, ἔπειτα δ᾽ ὅτι φυσιολο- 

γεῖται ὃ χόσμος χαὶ φύσις λογιχή, οὐ μόνον ἔμψυχος ὧν 
ἀλλὰ χαὶ νοερός. πρὸς δὲ χαὶ φρόνιμος, ἐχ τούτων τοὐναντίον 

οὗ βούλεται χατασχευάζεται, τὸ αηδέποτε φϑαρήσεσϑαι. αἱ 

δὲ πίστεις προχειρόταται τοῖς συνεξετάζειν μὴ ἀποχνοῦσιν. 
3 οὐχοῦν ὁ κόσμος ἣ φυτόν, (ώς) ἔοιχεν, ἢ ζῷον: ἀλλ᾽ εἴτε 

φυτόν ἐστιν εἴτε καὶ ζῷον, χατὰ τὴν ἐχπύρωσιν φϑαρεὶς 

οὐδέποτε αὐτὸς αὑτοῦ γενήσεται σπέρμα. μαρτυρεῖ δὲ τὰ 

παρ᾽ ἡμῖν, ὧν οὐδὲν οὐχ ἔλαττον οὐ μεῖζόν ποτε φϑαρὲν εἰς 

σπέρματος ἀπεχρίϑη Ὑένεσιν. οὐχ ὁρᾷς ὅσαι μὲν ἡμέρων 

φυτῶν λαι, ὅσαι δὲ ἀγρίων χατὰ πᾶν μέρος τῆς γῆς ἀνα- 

χέχυνται; τούτων τῶν δένδρων ἕχαστον, ἄχρι μὲν ὑγιαίνει τὸ 
τ στέλεχος; ἅμα τῷ χαρπῷ χαὶ τὸ ὄχευμα τίχτει, μήχει 

χρόνων ἀφαυανϑὲν (ἢ) καὶ ἄλλως αὐταῖς ῥίζαις φϑαρὲν οὐδέ. 

ποτε τὴν ἀνάλυσιν εἰς σπέρμα ἔλαβεν. τὸν αὐτὸν μέντοι 
, Α , 7 - , Δ ἈΝ »] -" ἂς Ν - 

τρόπον χαὶ τὰ γένη τῶν ζῴων, ἃ μηδὲ εἰπεῖν διὰ πλῆϑος 
ῥάδιον, ἄχρι μὲν περίεστι καὶ ἢβζ, σπέρμα προΐεται γόνιμον, 

τελευτήσαντα δ᾽ οὐδαμῇ οὐδαμῶς γίνεται σπέρμα" χαὶ γὰρ 

εὔηϑες ἀνϑ ζῷ ἐν ὀγδόῳ μέρει ψυχῆς. ὃ χαλεῖτ ἢϑες ἄνϑρωπον ζῶντα μὲν ὀγδόῳ μέρει ψυχῆς, ὃ χαλεῖται 
γόνιμον, πρὸς τὴν τοῦ ὁμοίου σπορὰν χρῆσϑαι, τελευτήσαντα 

ὃξ ὅλῳ ἑαυτῷ - ϑάνατος γὰρ οὔτι ζωΐς ἀνυσιμώτερος. ἄλλως υ ι ! 
- ν ΄ 

τε τῶν ὄντων οὐδὲν ἐχ μόνου σπέρματος δίχα τῆς οἰχείας 

[6] 
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τροφῆς ἀποτελεῖται" σπέρμα γὰρ ἔοιχεν ἀρχῇ, ἀρχὴ ὃὲ καϑ᾽ 
αὑτήν οὐ τελειογονεῖ. ““ὴ γὰρ αὖ νομίσῃς τὸν στάχυν ἐχ 
μόνου τοῦ χαταβληϑέντος ὑπὸ γεωργῶν εἰς τὰς ἀρούρας 

βλαστάνειν πυροῦ, τὸ δὲ πλεῖστον εἰς αὔξησιν αὐτοῦ συνεργεῖν 
ὑγράν τε χαὶ ξηρὰν διττὴν ἐχ γῆς τροφήν" χαὶ τὰ ἐν μήτραις ὅ 

μέντοι διαπλαττόμενα πέφυχεν οὐχ ἐχ μόνου ζῳογονεῖσϑαι 
σπέρματος ἀλλὰ χαὶ τῆς ἔξωϑεν ἀρδομένης τροφῆς. ἣν ἣ 

99 χύουσα προσφέρεται. πρὸς δὴ τί ταῦτα λέγω; ὅτι χατὰ τὴν 

ἐχπύρωσιν σπέρμα μόνον ὑπολειφϑήσεται, τροφῆς μὴ ὑὗπαρ- 
χούσης, ἁπάντων ὅσα τρέφειν ἔμελλεν εἰς πῦρ ἀναλυϑέντων, 10 
ὥσϑ᾽ ὃ χατὰ τὴν παλιγγενεσίαν ἀποτελούμενος χόσμος χωλὴν 

χαὶ ἀτελῆ γένεσιν ἕξει, τοῦ μάλιστα πρὸς τελείωσιν συνερ- 
γοῦντος, ὦ χαϑάπερ βάχτρῳ τινὶ τὴν σπερματιχὴν ἀρχὴν 
ἐφιδρύεσϑαι συμβέβηχεν, ἐφϑαρμένου. τοῦτο δ᾽ ἦν ἄτοπον 

100 ἐξ αὐτῆς ἐλεγχόμενον τῆς ἐναργείας. ἔτι τοίνυν ὅσα λαμβάνει 18 

τὴν γένεσιν ἐχ σπέρματος, μείζονα τὸν ὄγχόν ἐστὶ τοῦ πεποιη- 

χότος χαὶ, ἐν τόπῳ μείζονι ϑεωρεῖται: δένδρα γοῦν οὐρανο- 
υήχη πολλάχις ἀναβλαστάνει ἐχ βραχυτάτης χέγχρου χαὶ 
ζῷα πιότατα χαὶ περιμηχέστατα ἐξ ὀλίγου τοῦ προεϑέντος 

ὑγροῦ. ἀλλὰ χαὶ τὸ μιχρῷ πρότερον εἰρημένον | συμβαίνει, ρ». ὅ01 Ν 
χατὰ μὲν τὸν γειτνιῶντα τῇ γενέσει χρόνον βραχύτερα τὰ 21 
γεννηϑέντα εἶναι, μεγεϑύνεσϑαι δ᾽ αὖϑις ἄχρι παντελοῦς 

101 τελειώσεως. ἐπὶ δὲ τοῦ παντὸς γενήσεται τοὐναντίον" τὸ μὲν 

γὰρ σπέρμα χαὶ μεῖζον ἔσται χαὶ πλείονα τόπον ἐφέξει, τὸ 
δ᾽ ἀποτέλεσμα βραχύτερον χαὶ ἐν ἐλάττονι φανεῖται τόπῳ, τῷ ὩΣ 

χαὶ ὃ χόσμος ἐκ σπέρματος συνιστάμενος οὐχ ἐχ τοῦ χατ᾽ 
ὀλίγον ἐπιδώσει πρὸς αὔξησιν, ἀλλ᾽ ἔμπαλιν ἐξ ὄγχου μείζονος 

102 εἰς ἐλάττονα συναιρεϑήσεται. τὸ δὲ λεγόμενον ῥάδιον συνι- 

δεῖν: ἅπαν σῶμα ἀναλυόμενον εἰς πῦρ ἀναλύεταί τε χαὶ χεῖται, 

σβεννυμένης δὲ τῆς ἐν αὐτῷ φλογός, στέλλεται χαὶ συνάγεται" 80 
πίστεων ὃὲ τοῖς οὕτως ἐμφανέσι πρὸς μαρτυρίαν ὡς ἀδη- 

λουμένοις οὐδεμία χρεία. χαὶ μὴν ὃ χόσμος ὃ πυρωϑεὶς 
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γενήσεται μείζων, ἅτε συμπάσης τῆς οὐσίας εἰς τὸν λεπτό- 
τατον ἀναλυϑείσης αἰϑέρα. ὅ᾽ μοι δοχοῦσι χαὶ οἱ Στωιχοὶ 

προϊδόμενοι χενὸν ἄπειρον ἐχτὸς τοῦ χόσμου τῷ λόγῳ χατα- 
Ἃ - σ᾽) δ Ὁ 4 ’ 5 ,», Ψ ν “1) ς 

λιπεῖν, ἵν, ἐπειδὴ χύσιν ἀπέραντόν τινα ἐμελλε λήψεσϑαι, 

5. μὴ ἀπορῇ τοῦ δεξομένου χωρίου τὴν ἀνάχυσιν. ὅτε μὲν 108 
κ - » " ᾿ 

οὖν εἰς τοσοῦτον ἐπιδέδωχε χαὶ συνηύξηται, ὡς μονονουχὶ 

τῇ ἀορίστῳ τοῦ χενοῦ φύσει τῷ τῆς ἐλάσεως ἀπειρομεγέϑει - 
συνδραμεῖν, σπέρματος ἔχει χαὶ τοῦτο λόγον, ὅτε δὲ χατὰ 

τὴν παλιγγενεσίαν ἐκ τελείων τῶν μερῶν τῆς συμπάσης 

10 οὐσίας - - ΞΕ, στελλομένου μὲν χατὰ τὴν σβέσιν τοῦ πυρὸς εἰς 
παχὺν ἀέρα, στελλομένου δ᾽ ἀέρος εἰς ὕδωρ χαὶ συνίζοντος, 

παχυνομένου δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὕδατος χατὰ τὴν εἰς γῆν, τὸ 
πυχνότατον τῶν στοιχείων, μεταβολήν. ἔστι δὲ ταῦτα παρὰ 
τὰς χοινὰς ἐννοίας τῶν δυναμένων ἀχολουϑίαν πραγμάτων 

165 ἐχλογίζεσϑαι. 

(20.) Δίχα τοίνυν τῶν εἰρημένων χἀχείνῳ χρήσαιτ᾽ 104 
ἄν τις εἰς πίστιν, ὃ χαὶ τοὺς υὴ πέρα τοῦ μετρίου φιλονειχεῖν 

αἱρουμένους ἐπισπάσεται. τῶν ἐν ταῖς συζυγίαις ἐναντίων 

ἀμήχανον τὸ μὲν εἶναι, τὸ δὲ μή" λευχοῦ γὰρ ὄντος ἀναάγχη 

20 χαὶ μέλαν ὑπάρχειν χαὶ μεγάλου βραχὺ χαὶ περιττοῦ ἄρτιον 

χαὶ γλυχέος πιχρὸν χαὶ ἡμέρας νύχτα χαὶ ὅσα τούτοις ὅὃμοι- 

ότροπα. γενομένης δ᾽ ἐχπυρώσεως, ἀδύνατόν τι συμβήσεται" 
τὸ μὲν γὰρ ἕτερον ὑπάρξει τῶν ἐν ταῖς συζυγίαις, τὸ δὲ 
Ω͵ 5 »ν ,ὔ ἊΣ) . ’ -" ὰ 4 μος 

ἕτερον οὐχ ἔσται. φέρε δ᾽ οὑτωσὶ ϑεασώμεϑα" πάντων εἰς 108 
- τὸ , - ᾿ ν " Χ Χ ΄ 

25 πῦρ ἀναλυϑέντων, χοῦφον υὲν ἔσται τι χαὶ μανὸν χαὶ ϑερμόν 
-- ἴδια γὰρ πυρὸς ταῦτα --- βαρὺ δ᾽ οὐδὲν ἣ πυχνὸν ἣ 

ψυχρόν, τὰ τοῖς λεχϑεῖσιν ἐναντία. πῶς οὖν ἂν τις ἐπιδείξαι 
"ἝΝ Ἁ ’ Ἂ »-- ’ὕ ᾿Ξ Ψ ᾿΄ Ἅ 

μᾶλλον τὴν πεπλεγμένην ἐχ τῆς ἐχπυρώσεως ἀχοσμίαν ἢ 

τὰ φύσει συνυπάρχοντα δειχνὺς ἀπαρτώμενα τῆς συζυγίας: 

80 ἢ δ᾽ ἀλλοτρίωσις ἐπὶ τοσοῦτον χεχώρηχεν, ὡς τοῖς μὲν 
008 Μ. ἀιδιότητα [ προσομολογεῖν, τοῖς δὲ τὸ ἀνύπαρχτον. 

ν» ,ὔ 5 ἢ ἣΝ - Ν 5. νΝ - - 

Ετι τοίνυν χἀχεῖνό μοι δοχεῖ μὴ ἀπὸ σχοποῦ τοῖς 106 
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ἰχνηλατοῦσι τἀληϑὲς εἰρῇσϑαι: φϑειρόμενος ὁ χόσμος ἤτοι 
ὑπό τινος ἑτέρας φϑαρήσεται αἰτίας ἣ ὑπὸ ϑεοῦ. ὑπ᾽ ἄλλου 
υὲν οὐδενὸς τὸ παράπαν δέξεται διάλυσιν: οὐδὲν γάρ ἐστιν 

ὃ μὴ περιέχει’ τὸ δὲ περιεχύμενον χαὶ χαταχρατούμενον 
ἀσϑενέστερον δήπου τοῦ περιέχοντος, ὑφ᾽ οὗ χαὶ χαταχρα- 
τεῖται. ὑπὸ δὲ ϑεοῦ φϑείρεσϑαι λέγειν αὐτὸν πάντων ἀνοσιώ- 

-- τατον: ὁ γὰρ ϑεὸς οὐχ ἀταξίας χαὶ ἀχοσμίας χαὶ φϑορᾶς 

ἀλλὰ τάξεως χαὶ εὐχοσμίας χαὶ ζωΐῇς χαὶ παντὸς αἴτιος 

ἀνωμολόγηται τοῦ ἀρίστου παρὰ τοῖς τἀληϑῇ δοξάζουσι. 

101 (21.) θαυμάσαι δ᾽ ἄν τις τοὺς τὰς ἐχπυρώσεις χαὶ 
παλιγγενεσίας ϑρυλοῦντας οὐ μόνον ἕνεχα τῶν εἰρημένων, οἷς 

ἀπελέγχονται ψευδοδοξοῦντες, ἀλλὰ χαὶ δι᾿ ἐχεῖνο μάλιστα. 

τεττάρων γὰρ ὄντων στοιχείων, ἐξ ὧν ὃ χύσμος συνέστηχε, 

γῆς, ὕδατος, ἀέρος, πυρός, τίνος ἕνεχα πάντων ἀποχληρωσά- 

ψξνοι τὸ πῦρ τὰ ἄλλα φασὶν εἰς τοῦτο μόνον ἀναλυϑήσεσϑαι: 
δέον γάρ, εἴποι τις ἄν. --- πῶς οὖχ; --- εἰς ἀέρα ἣ ὕδωρ ἣ 

ἦν: ὑπερβάλλουσαι γὰρ χαὶ ἐν τούτοις εἰσὶ δυνάμεις. ἀλλ᾽ 

οὐδεὶς ἐξαεροῦσϑαι ἣ ἐξυδατοῦσϑαι ἣ ἀπογεοῦσϑαι τὸν χόσμον 
εἶπεν, ὥστ᾽ εἰχὸς ἦν μηδὲ ἐχπυροῦσϑαι φάναι. 

108 Χρὴ μέντοι χαὶ τὴν ἐνυπάρχουσαν ἰσονομίαν τῷ κόσμῳ 

χατανοήσαντας ἣ δεῖσαι ἢ αἰδεσϑῆναι τοσούτου ϑεοῦ χατη- 

Ἰορεῖν ϑάνατον: ὑπερβάλλουσα γάρ τις τῶν τεττάρων ἀντ- 

ἔχτισις δυνάμεων ἰσότητος χανόσι χαὶ διχαιοσύνης ὅροις 
109 σταϑμωμένων τὰς ἀμοιβάς. χαϑάπερ γὰρ αἱ ἐτήσιοι ὧραι 

χύχλον ἀμείβουσιν ἀλλήλας ἀντιπαραδεχόμεναι πρὸς τὰς 
ἐνιαυτῶν οὐδέποτε ληγόντων περιόδους, [εἰς] τὸν αὐτὸν 
τρόπον [τίϑησι] χαὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ χόσμου ταῖς εἰς ἄλληλα 
υεταβολαῖς, τὸ παραδοξότατον, ϑνύῴσχειν δοχοῦντα ἀϑανα- 

τίζεται δολιχεύοντα ἀεὶ χαὶ τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἄνω χαὶ χάτω 
110 συνεχῶς ἀμείβοντα. ἣ μὲν οὖν προσάντης δδὸς ἀπὸ γῆς 

ἄρχεται" τηχομένη γὰρ εἰς ὕδωρ [μετα]λαμβάνει τὴν μετα- 
βολήν, τὸ δ᾽ ὕδωρ ἐξατμιζόμενον εἰς ἀέρα, ὃ δ᾽ ἀὴρ λεπτυ- 

ωι 

10 

90 
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νόμενος εἰς πῦρ' ἣ δὲ χατάντης ἀπὸ χεφαλῆς, συνίζοντος 
μὲν πυρὸς χατὰ τὴν σβέσιν εἰς ἀέρα, συνίζοντος δ᾽ ὁπότε 
συνϑλίβοιτο εἰς ὕδωρ ἀέρος, ὕδατος δὲ [τὴν πολλὴν [ ἀνάχυσιν] 

χατὰ τὴν εἰς γῆν πυχνουμένου μεταβολήν. εὖ χαὶ ὁ Ἡράχλειτος 
ἐν οἷς φησι. οψυχῇσι ϑάνατος ὕδωρ γενέσϑαι, ὕδατι ϑάνατος 

γῆν γενέσϑαι“- ψυχὴν γὰρ οἰόμενος εἶναι τὸ πνεῦμα τὴν 

υὲν ἀέρος τελευτὴν γένεσιν ὕδατος, τὴν δὲ ὕδατος γῆς πάλιν 

γένεσιν αἰνίττεται, θάνατον οὐ τὴν εἰς ἅπαν ἀναίρεσιν ὀνο- 
μάζων, ἀλλὰ τὴν εἰς ἕτερον στοιχεῖον μεταβολήν. ἀπαραβάτου 

δὴ χαὶ συνεχοῦς τς αὐτοχρατοῦς ἰσονομίας ταύτης ἀεὶ ὅτε 

τομένης, ὥσπερ οὐχ εἰχὸς μόνον ἀλλὰ χαὶ ἀναγχαῖον, ἐπεὶ 
τὸ μὲν ἄνισον ἄδιχον, τὸ δ᾽ ἄδιχον χαχίας ἔγγονον, χαχία δ᾽ 
ἐξ οἴχου τῆς ἀϑανασίας πεφυγάδευται, ϑεῖον δέ τι (διὰ τὸν 

αέγεϑος ὃ χόσμος χαὶ οἶχος ϑεῶν αἰσθητῶν ἀποδέδειχται. τὸ 
δὴ φάσχειν ὅτι φϑείρεται μὴ συνορώντων ἐστὶ φύσεως εἱρμὸν 
χαὶ πραγμάτων συνηρτημένην ἀχολουϑίαν. 

(22.) Προσφιλοτεχνοῦντες δέ τινες τῶν ἀΐδιον ὕπο- 
λαμβανόντων τὸν χόσμον εἶναι χαὶ τοιούτῳ πρὸς χατασχευὴν 

λόγῳ χρῶνται: φϑορᾶς τέτταρας εἶναι τρόπους τοὺς ἀνω- 
τάτω συμβέβηχε, πρόσϑεσιν ἀφαίρεσιν μετάϑεσιν ἀλλοίωσιν. 

δυὰς μὲν οὖν προσϑέσει μονάδος εἰς τριάδα φϑείρεται μηχέτι 

μένουσα δυάς, τετρὰς δ᾽ ἀφαιρέσει μονάδος εἰς τριάδα, 
μεταϑέσει δὲ τὸ Τ στοιχεῖον εἰς Η, ὅταν αἱ μὲν ἐγχάρσιοι 

παράλληλοι πρὸς ὀρϑὰς διαναστῶσιν, ἢ ὃὲ πρὸς ὀρϑὰς ἐπε- 
ζευγμένη πλαγιασϑεῖσα συνάψῃ τὰς παρ ἑχάτερα, χατ᾽ 

ἀλλοίωσιν δὲ μεταβάλλων οἶνος εἰς ὄξος. τῶν δὲ χατειλεγ- 

μένων τρόπων οὐδεὶς ἐφάπτεται τοῦ χόύσμου τὸ παράπαν. 
ἐπεὶ χαὶ τί φῶμεν; προστίϑεσϑαί τι τῷ χόσμῳ πρὸς ἀναί- 

ρεσιν; ἀλλ᾽ οὐδέν ἐστιν ἐχτός, ὃ μὴ μέρος γέγονεν αὐτοῦ (τοῦ) 

ὅλου" περιέχεται γὰρ χαὶ χαταχρατεῖται. ἀλλ᾽ ἀφαιρεῖσϑαι; 
πρῶτον μὲν τὸ ἀφαιρεϑὲν πάλιν χόσμος ἔσται, τοῦ νῦν 

βραχύτερος: ἔπειτα (δ) ἀμήχανον ἔξω τι σῶμα τοῦ ὅλου 

ΠῚ 

112 

19 

14 
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διαρτηϑὲν τῆς συμφυίας σχεδασϑῆναι. ἀλλὰ τὰ μέρη μετα- 
΄ Φ - δ ἣν 5 [ω , ᾿ ’΄ 3 5 ΄ 

τίϑεσϑαι; μενεῖ μὲν οὖν ἐν δμοίῳ τοὺς τόπους οὐχ ἐναλλάτ- 
τοντα οὐ γὰρ ἐποχήσεταί ποτε οὔτε ὕδατι πᾶσα γῆ οὐϑ᾽ 

ὕδωρ ἀέρι οὔτε ἀὴρ πυρί, ἀλλὰ τὰ μὲν φύσει βαρέα, γῆ 
χαὶ ὕδωρ, τὸν μέσον ἐφέξει τόπον, γῆς μὲν ϑεμελίου τρόπον 

΄ “- Ὁ. ΄ " -“ " 

περειδούσης, ὕδατος δ᾽ ἐπιπολάζοντος, ἀὴρ δὲ χαὶ πῦρ, τὰ 

φύσει χοῦφα, τὸν ἄνω. πλὴν οὐχ ὁμοίως: ἀὴρ γὰρ πυρὸς 
5 ΄ ᾿ ) ΄ ΄ ε 

ὄχημα γέγονε, τὸ δ᾽ ἐποχούμενον ἐξ ἀνάγκης ὑπερφέρεται. 
7 

110 χαὶ μὴν οὐδὲ χατ᾽ ἀλλοίωσιν τ Ὑμῖν ΤΣ ὌΩ 

τ 

118 

119 

τὴς γὰρ ἣ τῶν στοιχείων μεταβολή, τὸ δ᾽ ἰσοχρατὲς ἀχλ'- 
νοῦς βεβαιότητος χαὶ ἀσαλεύτου μονῆς αἴτιον, ἊΞ μήτε 

πλεονεχτοῦν μήτε πλεονεχτούμενον: ὥσϑ' ἢ ἀντίδοσις χαὶ 

ἢ ἀντέχτισις τῶν δυνάμεων ἀναλογίας ἐξισουμένη χανόσιν 

ὑγιείας χαὶ ἀτελευτήτου σωτηρίας δημιουργός. ἐξ ὧν ἀΐδιος 

ὃ χόύόσμος ἀποδείχνυται. 

(28.) Θεόφραστος μέντοι φησὶ τοὺς γένεσιν χαὶ φϑορὰν 
τοῦ χόσμου χατηγοροῦντας ὑπὸ τεττάρων ἀπατηϑῆναι τῶν 
μεγίστων, γῆς ἀνωμαλίας, ϑαλάττης ἀναχωρήσεως, ἐχάστου 

τῶν τοῦ ὅλου μερῶν διαλύσεως, χερσαίων φϑορᾶς χατὰ 

Ἱένη ζῴων. κατασχευάζειν δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὕτως" εἰ 

υἢἡ γενέσεως ἀρχὴν ἔλαβεν ἣ γῆ; μέρος ὑπανεστὸς οὐδ 
ἂν ἔτι αὐτῆς ἑωρᾶτο, χϑαμαλὰ δ᾽ ἤδη τὰ ὄρη πᾶντα ἐγεγέ- 

ῷ» (Ὡς 

οἰς 

νητο χαὶ οἱ γεώλοφοι πάντες ἰσόπεδοι τῇ πεδιάδι" τοσούτων 
γὰρ χαϑ᾽ ἕχαστον ἐνιαυτὸν ὄμβρων ἐξ ἀιδίου φερομένων, 

εἰχὸς ἦν τῶν διηρμένων πρὸς ὅψος τὰ μὲν χειμάρροις 
ἀπερρῆχϑαι, τὰ δ᾽ ὑπονοστήσαντα χεχαλάσϑαι, πάντα δὲ 
διὰ πάντων ἴδῃ λελειάνϑαι. νυνὶ δὲ συνεχεῖς ἀνωμαλία: 

χαὶ παμπόλλων ὀρῶν αἱ πρὸς αἰϑέριον ὕψος ὑπερβολαὶ μηνύ- 

ματ᾽ ἐστὶ τοῦ τὴν γῆν μὴ ἀΐδιον εἶναι. παλαι γάρ, ὡς 
ἔφην, ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ ταῖς ἐπομβρίαις ἀπὸ περάτων ἐπὶ 

πέρατα πᾶσ᾽ ἂν λεωφόρος ἐγεγένητο᾽ πέφυχε γὰρ ἢ ὕδατος 
φύσις χαὶ μάλιστα ἀπὸ δψηλοτάτων χαταράττουσα τὰ μὲν 

᾿ 
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ἐξωϑεῖν τῇ βία, τὰ ὃὲ τῷ συνεχεῖ τῶν ψεχάδων χολάπτουσα 

χοιλαίνειν ὑπεργάζεσϑαί τε τὴν σχληρόγεω χαὶ λιϑωδεστάτην 

ὀρυχτήρων οὐχ ἔλαττον. 
Καὶ μὴν ἦ γε ϑάλασσα, φασίν, ἤδη μεμείωται. μάρτυρες 120 

δ᾽ αἱ νήσων εὐδοχιμώταται ἹΡόδος τε χαὶ Δῆλος" αὖται γὰρ 
τὸ υὲν παλαιὸν ἠφανισμέναι χατὰ τῆς θαλάττης ἐδεδύχεσαν 
ἐπιχλυζόμεναι, χρόνῳ δ᾽ ὕστερον ἐλαττουμένης ἠρέμα. χατ᾽ 

ὀλίγον ἀνίσχουσαι διεφάνησαν, ὡς αἱ περὶ αὐτῶν ἀναγραφεῖσαι 
μηνύουσιν ἱστορίαι. τὴν δὲ Δῆλον χαὶ ᾿Ανάφην ὠνόμασαν 13] 
δι᾿ ἀμφοτέρων ὀνομάτων πιστούμενοι τὸ λεγόμενον, πότος γὰρ 

ἀναφανεῖσα δήλη ἐγένετο, ἀδηλουμένη χαὶ ἀφανὴς οὖσα τὸ 

πάλαι. διὸ χαὶ Πίνδαρος ἐπὶ τῆς Δήλου φησί: 
»Χαῖρ᾽, ὦ ϑεοδμάτα. λιπαροπλοχάμου 

παίδεσσι Λατοῦς ἱμεροέστατον ἔρνος. 

πόντου ϑύγατερ, χϑονὸς εὐρείας ἡρέυνς τέρας, ἅν τε βροτοὶ 

Δᾶλον χιχλήσχουσιν, μάχαρες δ᾽ ἐν ̓ Ολύμπῳ τηλ 
χυανέας γϑονὸς ἄστρον. 

ϑυγατέρα γὰρ πόντου τὴν Δῆλον εἴρηχε τὸ λεχϑὲν τσοὶ 
μενος. πρὸς δὲ τούτοις μεγάλων | πελαγῶν μεγάλους χόλπους 122 

χαὶ βαϑεῖς ἀναξηρανθϑέντας ἠπειρῶσϑα: χαὶ γεγενῆσϑαι τῆς 

παραχειμένης χώρας μοῖραν οὐ λυπρὰν σπειρομένους χαὶ 
φυτευομένους, οἷς σημεῖ᾽ ἄττα τῆς παλαιᾶς ἐναπολελεῖφϑαι 
ϑαλαττώσεως ψηφῖδας τε χαὶ χύγχας χαὶ ὅσα ὁμοιότροπα 

πρὸς αἰγιαλοὺς εἴωϑεν ἀποβράττεσϑαι. εἰ δὴ μειοῦται ἣ 128 
ϑάλαττα, μειωϑήσεται μὲν χαὶ ἣ γῆ, μαχραῖς δ᾽ ἐνιαυτῶν 
περιόδοις χαὶ εἰς ἅπαν ἕχάτερον στοιχεῖον ἀναλωϑήσεται, 
δαπανηϑήσεται δὲ χαὶ ὃ σύμπας ἀὴρ ἐχ τοῦ χατ᾽ ὀλίγον 
ἐλαττούμενος. ἀποχριϑήσεται δὲ τὰ πάντα εἰς μίαν οὐσίαν 

τὴν πυρός. 
(24.) Πρὸς δὲ τὴν τοῦ τρίτου χεφαλαίου χατασχευὴν 134 

χρῶνται λόγῳ τοιῷδε: φϑείρεται πάντως ἐχεῖνο, οὗ πάντα 

τὰ μέρη φϑαρτά ἐστι, τοῦ δὲ χόσμου πάντα τὰ μέρη φϑαρτά 
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12ὅ ἐστι, φϑαρτὸς ἄρα ὁ χύσμος ἐστίν. ὃ δ᾽ ὑπερεϑέμεϑα, νῦν 
ἐπισχεπτέον. ποῖον μέρος τῆς γῆς. ἵνα ἀπὸ ταύτης ἀρξώμεϑα, 
μεῖζον ἣ ἔλαττον, οὐ χρόνῳ διαλύεται; λίϑων οἱ χραταιότατοι 
ἀρ’ οὐ μυδῶσι χαὶ σήπονται (χαὶ) χατὰ τὴν ἕξεως ἀσϑένειαν 
- ἣ δ᾽ ἐστὶ πνευματικὸς τόνος, δεσμὸς οὐχ ἄρρηχτος ἀλλὰ 
μόνον δυσδιάλυτος --- ϑρυπτόμενοι χαὶ ῥέοντες εἰς λεπτὴν 
τὸ πρῶτον ἀναλύονται χόνιν, εἶθ’ ὕστερον δαπανηϑέντες 
ἐξαναλοῦνται; τί δ᾽, εἰ μὴ πρὸς ἀνέμων ῥιπίζοιτο τὸ ὕδωρ, 
ἀχίνητον ἐαϑὲν οὐχ ὕφ᾽ ἡσυχίας νεχροῦται; μεταβάλλει γοῦν 

120 καὶ δυσωδέστατον γίνεται, οἷα ψυχὴν ἀφῃρημένον ζῷον. ἥ 

γε μὴν ἀέρος φϑορὰ παντί τῳ δῆλον" νοσεῖν γὰρ χαὶ φϑίνειν 

χαὶ τρόπον τινὰ ἀποῦνύσχειν πέφυχεν. ἐπεὶ τί ἄν τις μὴ 
στοχασάμενος ὀνομάτων εὐπρεπείας ἀλλὰ τἀληϑοῦς εἴποι 
λοιμὸν εἶναι πλὴν ἀέρος ϑάνατον τὸ οἰχεῖον πάϑος ἀναχέοντος 

127 ἐπὶ φϑορᾷ πάντων ὅσα ψυχῆς μεμοίραται; τί χρὴ μαχρη- 
γορεῖν περὶ πυρός; ἀτροφῆσαν γὰρ αὐτίχα σβέννυται, χωλόν, 
Ι ἢ φασιν οἱ ποιηταί, γεγονὸς ἐξ ἑαυτοῦ". διὸ σχηριπτόμενον 

ὀρθοῦται χατὰ τὴν τῆς ἀναφϑείσης ὕλης μονήν, ἐξαναλωϑείσης 

128 δ᾽ ἀφανίζεται. τὸ παραπλήσιον μέντοι χαὶ τοὺς κατὰ τὴν 

ἸΙνδιχὴν δράχκοντάς φασι πάσχειν: ἀνέρποντας γὰρ ἐπὶ τὰ 
μέγιστα τῶν ζῴων, ἐλέφαντας, περὶ νῶτα χαὶ νηδὺν ἅπασαν 

εἱλεῖσϑαι, φλέβα δ᾽ ἣν ἂν τύχῃ διελόντας ἐμπίνειν τοῦ αἵματος, 

ἀπλήστως ἐπισπωμένους βιαίῳ πνεύματι χαὶ συντόνῳ ῥοίζῳ - 

μέχρι μὲν οὖν τινος ἐξαναλουμένους ἐχείνους ἀντέχειν ὑπ᾽ 

ἀυνηχανίας ἀνασχιρτῶντας χαὶ τῇ προνομαίᾳ τὴν πλευρὰν 

τύπτοντας ὡς χαϑιξομένους τῶν δραχόντων, εἶτα ἀεὶ χενου- 
μένου τοῦ ζωτιχοῦ, πηδᾶν μὲν μηχέτι δύνασϑαι, χραδαινο- 

μένους δ᾽ ἑστάναι, μιχρὸν δ᾽ ὕστερον καὶ τῶν σχελῶν ἐξα- 
σϑενησάντων, χατασεισϑέντας ὑπὸ λιφαιμίας ἀποψύχειν, πεσόν- 

τας δὲ τοὺς αἰτίους τοῦ ϑανάτου συναπολλύναι τρόπῳ τοιῷδε" 

129 μηχέτ᾽ ἔχοντες τροφὴν οἱ δράχοντες ὃν περιέϑεσαν δεσμὸν 
ἐπιχειροῦσιν ἐχλύειν ἀπαλλαγὴν ἤδη ποθοῦντες, ὑπὸ δὲ τοῦ 
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βάρους τῶν ἐλεφάντων ϑλιβόμενοι πιέζονται, χαὶ πολὺ μᾶλλον 
ἐπειδὰν τύχῃ στέριφον χαὶ λιϑῶδες τὸ ἔδαφος" ἰλυσπώμενοι 

γὰρ χαὶ πάντα ποιοῦντες εἰς διάλυσιν, ὑπὸ τῆς τοῦ πιέσαντος 

βίας πεδηϑέντες, ἑαυτοὺς πολυτρόπως ἐν ἀμηχάνοις χαὶ ἀπό- 

ροις γυμνάσαντες ἐξασϑενοῦσι (χαὶδ χαϑάπερ οἱ χαταλευσϑέντες 

ἢ τείχους αἰφνίδιον ἐπενεχϑέντος προχαταληφϑέντες, οὐδ᾽ 
ὅσον ἀναχύψαι δυνάμενοι, πνιγῇ τελευτῶσιν. εἰ δὴ τῶν 

ὑερῶν ἕχαστον τοῦ χύσμου φϑορὰν ὑπομένει, δῆλον ὅτι χαὶ 

ὃ ἐξ αὐτῶν παγεὶς χόσμος ἄφϑαρτος οὐχ ἔσται. 

81 

Τὸν δὲ τέταρτον χαὶ λοιπὸν λόγον ἀχριβωτέον ὧδε, 130 
, ϑυσι »“ἃ 5 5 Ἃ " . - ΩΣ Ν φασίν" εἰ ὃ χόσμος ἀΐδιος ἦν, ἦν ἂν χαὶ τὰ ζῷα ἀίδια χαὶ 
΄ - Χ - 2 ΄ ΄ [-ά " - 

πολύ γε μᾶλλον τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, ὅσῳ χαὶ τῶν 
Ψ» » 5 .] ᾿ ᾿ " ! ́  “Ὁ -» δι 

ἄλλων ἄμεινον. ἀλλὰ χαὶ ὀψίγονον φανῆναι τοῖς βουλομένοις 

ἐρευνᾶν τὰ φύσεως" εἰχὸς γὰρ μᾶλλον δ᾽ ἀναγχαῖον ἀνϑρώ- 
ποις συνυπάρξαι τὰς τέχνας ὡς ἂν ἰσήλιχας, οὐ μόνον ὅτι 
λογικῇ φύσει τὸ ἐμμέϑοδον οἰχεῖον, ἀλλὰ χαὶ ὅτι ζῆν ἄνευ 
τούτων οὐχ ἔστιν. ἴδωμεν οὖν τοὺς ἑχάστων χρόνους ἀλογή- 

-ὉὭ μ᾿ ΄ -" ’ 2 Ρ᾽. 

σαντες τῶν ἐπιτραγῳδουμένων ϑεοῖς ύϑων καὶ ΞΞ ὁ εἰ (δὲν 
»᾿ Ὁ »" - ΡΣ ς υὴἡ ἀΐδιος ἄνθρωπος, οὐδ᾽ ἄλλο τι ζῷον, ὥστ᾽ οὐδ᾽ αἱ 

δεδεγμέναι ταῦτα χῶραι, γῇ χαὶ ὕδωρ χαὶ ἀήρ’ ἐξ ὧν τὸ 

φϑαρτὸν εἶναι τὸν χόσμον δηλόν ἐστιν. 

191 

(22.) ᾿Αναγχαῖον δὲ πρὸς τὴν τοσαύτην εὑρεσιλογίαν 182 
ἀπαντῆσαι, μή τις τῶν ἀπειροτέρων ἐνδοὺς ὑπαχϑῇ χαὶ 

ἀρχτέον γε τῆς ἀντιρρήσεως ἀφ᾽ οὗ χαὶ τῆς ἀπάτης | οἵ 

σοφισταί. τὰς ἀνωμαλίας οὐχέτ᾽ ἐχρῆν εἶναι τῆς γῆς, εἴπεῤ 
ἀΐδιος ἦν ὃ χόσμος; διὰ τί, ὦ γενναῖοι; φήσουσι γὰρ ἕτεροι 

, σ ΠΥ "Ὧν ε , » »ο».» παρελϑόντες, ὅτι δένδρων οὐδὲν αἱ φύσεις τῶν ὀρῶν δια- 

φέρουσιν, ἀλλὰ χαϑάπερ ἐχεῖνα χαιροῖς μέν τισι φυλλορροεῖ 
- } ΄' 5 -" Ἀ Ἁ Ἂ Ἁ μ. χἱ »ν χαιροῖς δὲ πάλιν ἀνηβᾷ --- διὸ χαὶ τὸ ποιητιχὸν εὖ εἴρηται 

» ’, »» 3 

»φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ ὃ΄ ὅλη 
τ λεϑό ᾽ Μ ΡΨ] ὲ Σ σ ( ΞΕ ηλεϑόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίνεται ὥρη ᾿ 

ῬΆΙ]Οπ5. Οροτᾶ νο], Υ͂]. θ 
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τὸν αὐτὸν τρύπον χαὶ τῶν ὀρῶν τὰ μὲν ἀποϑραύεται μέρη. 

188 τὰ δὲ προσφύεται. μαχροῖς δὲ χρόνοις ἣ πρόσφυσις χαϑίσταται 
γνώριμος, διότι τὰ μὲν δένδρα ὠχυτέρᾳ χρώμενα τῇ φύσει 

ϑᾶττον χαταλαμβανομένην ἔχει τὴν ἐπίδοσιν, τὰ δ᾽ ὄρη 

βραδυτέρα, διὸ χαὶ τὰς ἐχφύσεις αὐτῶν αἰσϑητὰς ὅτι μὴ 

134 χρόνῳ μαχρῷ μόλις εἶναι συμβέβηχεν. ἐοίχασί γε τὸν τρόπον 
τῆς γενέσεως αὐτῶν ἀγνοεῖν, ἐπεὶ χἂν ἴσως αἰδεσϑέντες ἣσύ- 

χασαν. φϑόνος δ᾽ οὐδεὶς ἀναδιδάσχειν: ἔστι δ᾽ οὔτε νέον 
τὸ λεγόμενον οὔτε ρῥήμαϑ᾽ ἡμῶν, ἀλλὰ παλαιὰ σοφῶν ἀνδρῶν, 
οἷς οὐδὲν ἀδιερεύνητον τῶν εἰς ἐπιστήμην ἀναγχαίων ἀπολέ- 

180 λειπται. ὅταν τὸ χαταχεχλεισμένον ἐν τῇ γῇ πυρῶδες ἄνω 

τῇ τοῦ πυρὸς ἐλαύνηται φυσιχῇ δυνάμει, πρὸς τὸν οἰχεῖον 

τόπον στείχει, χἄν τινος λάβηται βραχείας ἀναπνοῆς, ἄνω 

μὲν συνανασπᾷ πολλὴν τῆς γεώδους οὐσίας, ὅσην ἂν οἷόν 

τε ἢ. ἔξω δ᾽ ἐπιγενόμενον φέρεται βραδύτερον, [ἢ] χαὶ 
μέχρι πολλοῦ συμπαρελϑεῖν βιασϑεῖσα, πρὸς μήκιστον ἀρϑεῖσα 

ὕψος, στέλλεται χορυφουμένη χαὶ πρὸς ὀξεῖαν ἀποτελευτᾷ 

180 χορυψὴν τὸ πυρὸς σχῆμα μιμουμένη. γίνεται γὰρ τοῦ 

χουφοτάτου χαὶ βαρυτάτου τότε, τῶν φύσει ἀντιπάλων. 

ἀναγκαία συρραξάντων διαμάχη, πρὸς τὴν οἰχείαν ἑχατέρου 
χώραν ἐπειγομένου χαὶ (πρὸς) τὸ βιαζόμενον ἀντιτείνοντος " 

τὸ μὲν δὴ πῦρ συνανέλχον γῆν ὑπὸ τοῦ περὶ αὐτὴν νευστι- 

χοῦ βρίϑειν ἀναγχάζεται, ἢ δὲ γῇ χατωτάτω ταλαντεύουσα 

τῷ τοῦ πυρὸς ἀνωφοίτῳ συνεπελαφρισϑεῖσα μετέωρος ἐξαί- 
ρεται χαὶ χρατηϑεῖσα μόλις ὑπὸ δυνατωτέρας τῆς ἐπιχου- 

φιζούσης ἰσχύος ἄνω πρὸς τὴν τοῦ πυρὸς ἕδραν ὠϑεῖται 

1817 χἀνίσταται. τί οὖν ϑαυμαστόν, εἰ μὴ τὰ ὄρη ταῖς τῶν δετῶν 
φοραῖς ἐξανήλωται, τῆς συνεχούσης αὐτὰ δυνάμεως, ὑφ᾽ ἧς 

καὶ διανίσταται, μάλα παγίως χαὶ χραταιῶς ἐνειλημμένης:; 

λυϑέντος γὰρ δεσμοῦ τοῦ συνέχοντος, εἰχὸς ἦν διαλυϑῆναι 
χαὶ πρὸς ὕδατος σχεδασϑῆναι, δυνάμει δὲ σφιγγόμενα τῇ τοῦ 

πυρὸς στεγανώτερον πρὸς τὰς τῶν ὑετῶν φορὰς ἀντέχει. 

σι 
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514 Μ. (20.) [ ταῦτα μὲν οὖν ἡμῖν λελέχϑω περὶ τοῦ τὴν ἀνωμαλίαν 
τῆς Ἰῆῇς πίστιν οὐχ εἶναι γενέσεως χαὶ φϑορᾶς χόσμου. 

Πρὺς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς μειώσεως τῆς ϑαλάττης ἐπιχει- 188 
μι Ἃ τ ἐχεῖνο δεόντως ἄν λέγοιτο" μὴ τὰς ἀνασχούσας νήσους 

ὃ αὐτὸ Εὐμον ἀεὶ μηδ᾽ εἴ τινες ἀποτομαὶ χαταχλυζόμεναι τὸ 
πάλαι χρόνοις αὖϑις ἠπειρώϑησαν σχοπεῖτε --- φυσιολογίας 

.} 9 ΄ , ΄ ΄ Ζ 9 ΄ γὰρ ἀντίπαλον φιλονειχία τριπόϑητον ἡγουμένης ἀλήϑειαν 
ἰχνηλατεῖν ---, ἀλλὰ πολυπραγμονεῖτε χαὶ τοὐναντίον, ὅσαι 
μὲν ἐν ἠπείροις οὐ παράλιοι μόνον ἀλλὰ χαὶ μεσόγειοι μοῖραι 

10 χατεπόϑησαν, ὅση δὲ χέρσος ϑαλαττωϑεῖσα μυριοφύροις ναυσὶν 

ἐμπλεῖται. (ἢ) τὴν περὶ τὸν ἱερώτατον Σιχελιχὸν πορϑμὸν 189 
ἀδομένην ἱστορίαν ἀγνοεῖτε; (ἣν μὲν γὰρ) τὸ παλαιὸν ἠπείρῳ 
Ἰταλία Σιχελία συνάπτουσα, μεγάλων δὲ τῶν παρ᾽’ ἑχάτερα 
πελαγῶν βιαίοις πνεύμασιν ἐξ ἐναντίας ἐπιδραμόντων, ἢ 

15 υεϑόριος ἐπεχλύσϑη χαὶ ἀνερράγη, παρ᾽ ἣν χαὶ πόλις ἐπώ- μξ ρ ς τ Ἢ ι ερραγη: παρ ἪΝ χα' πολις ἔπὼ 

- ΄ ς - ΄ 

νυμος τοῦ πάϑους Ρήγιον χτισϑεῖσα ὠνομάσϑη. χαὶ τοὐναντίον 
τς Ὁ’ ,»; 3 7 σὴ - δι [ Ἅξ Ἁ 

οὐ προησεοόχησεν ἂν τις ἀπεβη" συνεζευχῦη μὲν γὰρ τ 

ἔως διεστῶτα πελάγη χατὰ τὴν σύρρυσιν ἑνωϑέντα, ἣ δὲ 

ἡνωμένη γῆ τῷ μεϑορίῳ πορϑμῷ διεζεύχϑη, παρ᾽ ὃν ἤπειρος 

20 οὖσα Σιχελία νῆσος ἐβιάσϑη γενέσϑαι. πολλὰς δὲ χαὶ ἄλλας 140 
λόγος τῆς ἀξ ΤΩΣ ἢ ὑπερσχούσης ἠφανίσθαι πόλεις χατα- 

ποϑείσας, ἐπεὶ χαὶ χατὰ [ἰελοπόννησόν φασι τρεῖς 

Ὡ] 

»Αἴγειραν Βοῦραν τε καὶ ὑψηλὴν Ἑλίχειαν, 
’ τὶ βῳ. ν " ’ , ΄ (« 

τείχεσιν ἣ τάχ ἐμελλε περὶ βρύα μυρία φύσειν 

τῷ ϑι εὐδαίμονας τὸ πάλαι γενομένας πολλῇ τοῦ πελάγους ἐπιχλυ- 

σϑῆναι φορᾷ. ἣ δὲ ᾿Ατλαντὶς νῆσος, οἅμα Λιβύης χαὶ 14] 

᾿Ασίας μείζων“, ἥ φησιν ἐν Τιμαίῳ Πλάτων, ἡμέρᾳ μιᾷ 
χαὶ νυχτὶ «σεισμῶν ἐξαισίων χαὶ χαταχλυσμῶν γενομένων 

δῦσα χατὰ τῆς ϑαλάττης ἐξαίφνης ἠφανίσθη“, γενομένη 
80 πέλαγος, οὐ πλωτόν, ἀλλὰ βαραϑρῶδες. οὐδὲν οὖν εἰς τὸ 149 

φϑείρεσϑαι τὸν χόσμον ἢ πλασϑεῖσα τῷ λόγῳ μείωσις τῆς 
Θ᾿ 
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ϑαλάττης συνεργεῖ: φαίνεται γὰρ ὧν μὲν ἐξαναχωροῦσα, τὰ 

δ᾽ ἐπιχλύζουσα. ἐχρῆν δὲ μὴ ϑάτερον τῶν γινομένων ἀλλὰ 
συνάμφω ϑεωροῦντας ἐπιχρίνειν, ἐπεὶ χἀν τοῖς περὶ βίον 
Ε Ν ΄ ε ΄ ΟΥ ΄ ι " - ἀμφισβητήμασιν [ ὃ νόμιμος δικαστής, πρὶν [παρὰ] τῶν ρ. 515 Ν. 
ἀντιδίκων ἀχοῦσαι, γνώμην οὐχ ἀποφανεῖται. δ 

148 (21.) Καὶ μὴν ὃ τρίτος λόγος ἐξ ἑαυτοῦ διελέγχεται, 
υὴἡ ὑγιῶς ἐρωτηϑεὶς ἀπὸ τῆς εὐθὺς ἐν ἀρχῇ φάσε ὐ ἢ ὑγιῶς Ἐρώτη 15 : ὑχῖ φοσεῦσ. οὐ 
γὰρ δήπουθεν οὗ πάντα τὰ μέρη φϑείρεται φϑαρτόν ἐστιν 
δῖ, ταὰ 5 2 φΦ , . ΄ ΄ ΝΠ 5...» ᾿ 
ἐχεῖνο, ἀλλ᾽ οὗ πάντα τὰ ὑέρη ἅμα καὶ ἐν ταὐτῷ (χαὶν 

ἀϑρόα χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, ἐπεὶ χαὶ ἄχρον ἀποχοπείς 10 

τις δάχτυλον ζῆν οὐ χεχώλυται, εἰ δὲ τὴν χοινωνίαν τῶν 

ΙΔΔυερῶν χαὶ μελῶν πᾶσαν, αὐτίχα τελευτήσει. τὸν αὐτὸν οὖν 

τρόπον, εἰ μὲν συλλήβδην ἁπαξάπαντα τὰ στοιχεῖα ὑφ᾽ ἕνα 
χαιρὸν ἠφανίζετο, φάσχειν ἐνδέχεσθαι τὸν χόσμον φϑορὰν 
ἣν ἀναγχαῖον. εἰ δ᾽ ἕχαστον ἰδίᾳ πρὸς τὴν τοῦ γείτονος 15 

αεταβάλλει φύσιν, ἀϑανατίζεται μᾶλλον ἣ φϑείρεται χατὰ 
τὸ φιλοσοφηϑὲν ὑπὸ τοῦ τραγιχοῦ 

᾿ 

ὕνήσχει δ᾽ οὐδὲν τῶν γιγνομέ »ὕνΏσΧ ᾿, γιγνομένων, 

διαχρινόμενον δ᾽ ἄλλο πρὸς ἄλλο 
μορφὴν ἑτέραν ἀπέδειξεν. “ 90 

ι4ὖ Παντελής γε μὴν εὐήϑεια τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων 
ἀπὸ τῶν τεχνῶν ἐξετάζεσϑαι: τῇ γὰρ περὶ τὸν λόγον ἀτοπίᾳ 

τις ἀχολουϑήσας νέον τὸν κόσμον ἀποφανεῖ χομιδῇ μόλις πρὸ 
χιλίων παγέντα ἐνιαυτῶν, ἐπεὶ καὶ οὺς παρειλήφαμεν τῶν 

ἐπιστημῶν εὑρετὰς τὸν λεχϑέντα τῶν ἐνιαυτῶν ἀριϑμὸν οὐχ 25 

140 ὑπερβάλλουσιν. εἰ δὲ δὴ καὶ λεχτέον τὰς τέχνας ἰσήλιχας 
ἀνθρώπων γένει, μεϑ’ ἱστορίας φυσικῆς ἀλλ᾽ οὐχ ἀπερισχέπ- 
τως χαὶ ῥαϑύμως λεχτέον. ἣ δ᾽ ἱστορία τίς; φϑοραὶ τῶν 

χατὰ γῆν, οὐχ ἀϑρόων ἁπάντων ἀλλὰ τῶν πλείστων, δυσὶ 

ταῖς μεγίσταις αἰτίαις ἀνατίϑενται, πυρὸς χαὶ ὕδατος ἀλέχ- 80 

τοις φοραῖς: χατασχήπτειν δ᾽ ἑχατέραν ἐν μέρει φασὶν ἐν 
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πᾶνυ μαχραῖς ἐνιαυτῶν περιοδοις. ὅταν μὲν οὖν ἔμπρησις]47 

χαταλαμβάνῃ. ῥεῦμα αἰϑερίου πυρὸς ἄνωθεν ἐχχεόμενον 
πολλαχῇ σ σχεδάννυσϑαι, μεγάλα χλίματα τῆς οἰχουμένης ἐπ'- 

ν 

τρέχον" ὅταν δὲ χαταχλυσμός, ἅπασαν τὴν ὕδατος [χατομ- 

ϑ βρίαν] χατασύρειν φύσιν. αὐϑιγενῶν χαὶ χειμάρρων ποταμῶν 

οὐ πλημμυρούντων μόνον ἀλλὰ χαὶ τὸ χαϑεστὸς προσυπερ- 

βαλλόντων τῆς ἐπιβάσεως χαὶ τὰς ὄχϑας ἣ τῇ βίᾳ παραρρη- 
γνύντων ἣ τον μονα ἀναβάσει τῇ πρὸς μήχιστον ὕψος" 

δὕεν ππ Π ΠΛ σαντος εἰς θην παραχειμένην ἀναχεῖσϑαι πεδιάδα, 

10 τὴν δὲ τὸ μὲν πρῶτον εἰς μεγάλας λίμνας διανέμεσϑαι, πρὸς 

τὰ χοιλότερα ἀεὶ τοῦ ὕδατος συνίζοντος, αὖϑις δ᾽ ἐπιρρέον- 
516 Ν. τος χαὶ τοὺς μεϑορίους ἰσϑμοὺς [ χαταχλύζοντος, οἷς διεχρί- 

γοντο αἱ λίμναι, εἰς μέγεϑος ἀχανοῦς πελάγους χατὰ τὴν 

πολλῶν ἕνωσιν ἀποχρίνεσϑαι. πρὸς δὲ μαχομένων δυνάμεων 143 

16 ἐν μέρει τοὺς ἐν τοῖς ἐναντίοις οἰχοῦντας τόποις ἀπόλλυσϑαι, 
πυρὶ μὲν τοὺς ἐν ὄρεσι χαὶ προ ϑνας χαὶ δυσύδροις χωρίοις, 

ἅτ᾽ οὐκ ἔχοντας φύσει Εὐμὸς ἀμυντήριον ἄφϑονον ὕδωρ, 
ἔμπαλιν δ᾽ ὕδατι τοὺς παρὰ ποταμοῖς ἢ ὙΣ ἢ ϑαλάττῃ" 

γειτόνων γὰρ ἅπτεσϑαι φιλεῖ τὰ χαχὰ πρώτων ἢἣ χαὶ μόνων. 

20 χατὰ δὴ τοὺς λεχϑέντας τρόπους δίχα μυρίων ἄλλων βραχυτέ- 149 
ρῶν φϑειρομένου τοῦ πλείστου μέρους ἀνθρώπων, ἐπιλείπειν 
ἐξ ἀνάγχης χαὶ τὰς τέχνας: δίχα γὰρ τοῦ μεϑοδεύοντος 
οὐχ εἶναι χαϑ᾽ αὑτὴν ἰδεῖν ἐπιστήμην. ἐπειδὰν δὲ αἱ μὲν 

χοιναὶ νόσοι κπόσσυ, ἄρξηται δὲ ἀνηβᾶν χαὶ βλαστάνειν 

2 τὸ γένος ἐχ τῶν νὴ προχαταληφϑέντων τοῖς πολι λένσοις δεινοῖς, 
ἄρχεσϑαι χαὶ τὰς τέχνας πάλιν συνίστασϑαι, οὐ τότε πρῶτον 
γενομένας, ἀλλὰ τῇ μειώσει τῶν ἐχόντων ὑποσπανισϑείσας. 

Ἃ μὲν οὖν περὶ ἀφϑαρσίας τοῦ χόσμου παρειλήφαμεν, 150 
εἴρηται χατὰ δύναμιν. τὰς δὲ πρὸς ἕχαστον ἐναντιώσεις ἐν 

80 τοῖς ἔπειτα δηλωτέον. 
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(1.) Δεύτερος μετὰ Σηιανὸν Φλάχχος ᾿ΑουίΐλλιοςΠΠρ.517}Μ. 
χεται τὴν χατὰ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐπιβουλήν, σύμπαν μὲν ὅ ω- ιαὸ [ὩΣ] 

ὲ Ν διχῆσαι τὸ ἔῦϑνος ὥσπερ ἐχεῖνος ἀντιχρὺυς οὐ δυνηϑείς --- Ὧν 

ἐλάττους γὰρ εἶχε τὰς εἰς τοῦτ᾽ ἀφορμάς ---, ἐφ᾽ ὅσους δ᾽ ἔφϑα- 

γεν, ἀϑρόους ἀνηχέστοις περιέπειρε χαχοῖς. οὐ μὴν ἀλλὰ 

χαὶ μέρει δόξας ἐπιτίϑεσϑαι τὴν ἐπιβουλὴν ἐξέτεινεν ἐπιὼν 
τοὺς πανταχοῦ πάντας διὰ τέχνης τὸ πλέον ἣ δυνάμεως" 10 

οἷς γὰρ- ἰσχὺς οὐ πρόσεστι τῶν τὰς φύσεις τυραννιχῶν, 

πανουργίαις τὰς ἐπιβουλὰς χατορϑοῦσιν. ὃ Φλάχχος οὖν 

οὗτος ἐν τοῖς ἑταίροις χριϑεὶς παρὰ Τιβερίῳ Καίσαρι μετὰ 

τὴν ἹἸβήρου τελευτήν, ὃς ἐπετέτραπτο Αἴγυπτον, καϑίσταται 
τῆς ᾿Αλεξανδρείας χαὶ τῆς χώρας ἐπίτροπος, ἀνϑρωπος ἐν 15 

ἀρχῇ μυρία καλοχαγαϑίας ὅσα τῷ δοχεῖν ἐξενεγχὼν δείγματα" 

πυχνός τε γὰρ ἦν χαὶ συνεχὴς καὶ ὀξὺς νοῆσαι καὶ τὰ βου- 

λευϑέντα πρᾶξαι χαὶ προχειρότατος εἰπεῖν χαὶ πρὸ τοῦ λεγο- 

μένου τὸ ἣἡσυχαζόμενον αἰσϑέσϑαι. παντάπασιν οὖν ὀλίγῳ 

χρόνῳ τῶν χατὰ τὴν Αἴγυπτον πραγματειῶν ἐθϑὰς γίνεται" 30 

πολύτροποι δ᾽ εἰσὶ χαὶ ποικίλαι, μόλις τοῖς ἐχ πρώτης ἥλι- 

χίας τὸ ἔργον ἐπιτήδευμα πεποιημένοις γνωριζόμεναι. περιτ- 

τὸς ὄχλος ἦσαν οἱ γραμματεῖς, ἤδη πρὸς πάντα μιχρὰ χαὶ 
μεγάλα φϑάνοντος αὐτοῦ ταῖς ἐμπειρίαις, ὡς μὴ μόνον ὕπερ- 
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μὺ 

βαλεῖν ἀλλὰ χάριν ἀχριβείας ἀντὶ γνωρίμου διδάσχαλον γεγε- 

γνῆσϑαι τῶν τέως ὑφηγητῶν. χαὶ ὅσα μὲν περὶ λογισμοὺς 
χαὶ τὴν τῶν προσοδευομένων χατώρϑου διοίχησιν, εἰ χαὶ 

(λ ὶ ἀναγχαῖλ ἦν, ἀλλ᾿ οὐδέν γε δεῖγμα | ψυχῆ υξεγάλα χαὶ ἀναγχαῖαλ ἦν, ἁ ἔν γε δεῖγι ψυχῆς 
ὑπέφαινεν ἡγεμονιχῆς, ἃ δὲ λαμπροτέραν χαὶ βασιλιχὴν ἐδή- 

λου φύσιν, μετὰ πλείονος παρρησίας ἐπεδείχνυτο: οἷον σεμνό- 

τερον ἦγεν αὑτόν --- ἄρχοντι δὲ λυσιτελέστατον ὃ τῦφος ---, 

ἐδίκαζε τὰ μεγάλα μετὰ τῶν ἐν τέλει, τοὺς ὑπεραύχους 
, ΡῈ Η ͵΄ » ΄ » ΑἿΣ οἿᾺ 

χαϑγρει, υἱγάδων χαὶ συγχλύδων ἀνθρώπων ὄχλον ἐχώλυεν 

ἐπισυνίστασϑαι: τάς τε ἑταιρείας χαὶ συνόδους, αἵ ἀεὶ ἐπὶ 

προφάσει ϑυσιῶν εἱστιῶντο τοῖς πράγμασιν ἐμπαροινοῦσαι. 
΄ -" Ἂ Ψ - - Α 5 ᾿ ΄ 

διέλυε τοῖς ἀφηνίαζουσιν ἐμβριϑῶς χαὶ εὐτόνως προσφερό- 
Ὁ 9 ὌἪὮἊΆ ᾿ , ᾿ . ’ὔ ις, ἐξ 

μενος. εἶτ ἐπειδὴ τὴν πόλιν χαὶ τὴν χώραν ἀνέπλησεν 

εὐνομίας, ἐν μέρει πάλιν ταῖς στρατιωτιχαῖς δυνάμεσιν ἐφή- 
ὄρευεν ἐχτάττων, συγχροτῶν, γυμνάζων πεζούς, ἱππεῖς, τοὺς 

τῆς χούφης ὁπλίσεως, τοὺς ἡγεμόνας, ἵνα μὴ τὰς μισϑοφο- 

ρὰς τῶν στρατιωτῶν ἀφαιρούμενοι πρὸς λῃστείας χαὶ ἄρπα- 

τὰς αὐτοὺς ἀλείφωσι, πάλιν τῶν στρατιωτῶν ἕχαστον, ἵνα 

υηδὲν ἔξω τῶν χατὰ τὴν στρατείαν περιεργάζηται μεμνη- 

μένος, ὅτι τέταχται χαὶ τὴν εἰρήνην διαφυλάττειν. 
(2.) Ἴσως δ᾽ ἄν τις εἴποι. ,σὺ δ᾽, ὦ οὗτος, ἐγνωχὼς 

5 ; - 2 Ἂ 5 Νὴ “ " 

ἀνϑρώπου χατηγορεῖν ἔγχλημα μὲν οὐδὲν διεξῆλϑες, μαχροὺς 

δ᾽ ἐπαίνους συνείρεις: μὴ ἄρα παραπαίεις χαὶ μέμηνας : “ 
᾿Ὶ Ἅ ν τς 98} Ν ἡ Ψ , 5 ΄ Υ ΠΣ ἊΝ 

- οὐ μέμηνα, ὦ οὗτος, οὐδ΄ ἡλίϑιός τίς εἰμι, ὡς μὴ δύνα- 

σϑαι πράγματος ἀχολουϑίαν ἰδεῖν. ἐπαινῶ τὸν Φλάχχον, 
5 Ἄν “- 2 Ν 5 , ΕῚ 8 δ.) 5 - Ἀ οὐχ ἐπειδὴ προσῆχεν ἐχϑρὸν ἐγχωμιάζειν, ἀλλ᾿ ἵν᾿ αὐτοῦ τὴν 

μοχϑηρίαν ἀριδηλοτέραν παραστήσω: τῷ μὲν γὰρ ἀγνοίᾳ 
τοῦ χρείττονος διαμαρτάνοντι συγγνώμη δίδοται, ὁ δ᾽ ἐξ ἐπι- 

στήμης ἀδιχῶν ἀπολογίαν οὐχ ἔχει προξαλωχὼς ἐν τῷ τοῦ 
Ὁ Ξ ’, Ὁ ’ ᾿ Ἁ Ἁ ΞΕ Δ ΄ 

συνειδότος διχαστηρίῳ. (9.) ἑξαετίαν γὰρ τὴν ἐπιχράτειαν 
΄ - - Ψ' , 4 ΄ 

λαβὼν πέντε μὲν ἔτη τὰ πρῶτα, ζῶντος Τιβερίου Καίσαρος, 
τήν τε εἰρήνην διεφύλαξε χαὶ οὕτως εὐτόνως χαὶ ἐρρωμένως 

ὕ 

ως] 
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( ΕῚ ΄ - Ἔ, « ΟΕ ἾΨΡΕ. " 5 “-“ ΄ φ [ο᾽ ̓  -» - ὃ᾽ 

9 ἀφηγήσατο, ὡς τοὺς πρὸ αὐτοῦ πάντας ὑπερβαλεῖν. τῷ 
ὑστάτῳ, Τιβερίου μὲν τελευτήσαντος, [Γαἵου δ᾽ ἀποδειχϑέν- 

τος αὐτοχράτορος, ὑφιέναι χαὶ χαλᾶν ἤρξατο τὰ πάντα εἴτε 
διὰ τὸ ἐπὶ Τιβερίῳ βαρύτατον πένϑος --- δῆλος γὰρ ἦν ὡς 
ἐπ᾿ οἰχειοτάτῳ περιπαϑῶν ἔχ τε τῆς συνεχοῦς χατηφείας ὃ 

χαὶ τῆς τῶν δαχρύων φορᾶς, ἃ χαϑάπερ ἀπὸ πηγῆς ἀπαύ- 
στως ἐξεχεῖτο --- εἴτε χαὶ χαχόνους ὧν τῷ διαδόχῳ διὰ τὸ 

Ἁ - ’ ᾿ δον Ὁ π - Ξ Ὁ ΩΣ τὴν τῶν γνησίων πρὸ τῆς τῶν ϑετῶν τεϑεραπευχέναι μερίδα 
εἴτε χαὶ τῶν συνεπιϑεμένων τῇ [αἵου μητρί, καϑ' ὃν χρόνον 
“" Ὄ) ᾿ΞΞΔ Ὁ ΒΕ. Ὁ 5 ’ δ ᾿ Ν , εἶχε τὰς αἰτίας ἐφ᾽ αἷς ἀνῃρέϑη, γεγονὼς χαὶ διὰ φόβον 10 

10 ἁλώσεως ἐπιλελησμένος. καὶ μέχρι μέν τινος ἔτ᾽ ἀντεῖχε 

μὴ χατὰ τὸ παντελὲς μεϑιέμενος τὴν τῶν πραγμάτων ἀντί- β 
᾿ ΄ Ὁ) » ἜΕΝ Ἧ “ ΑΣ ς Ἁ , Α 

ἥψιν. ὡς δ᾽ ἤχουσε τὸν Τιβερίου μὲν υἱωνὸν χοινωνὸν δὲ 

τῆς ἀρχῆς ἀναιρεϑέντα || [Γαΐου χελεύσαντος, ἀλέχτῳ πληγεὶς Ρ. 519 Μ, 

συμφορᾷ χαταβαλὼν ἑαυτὸν ἀχανὴς ἔχειτο, τῆς διανοίας πολὺ 16 
1 πρότερον ἀπειρηχυίας χαὶ παρειμένης αὐτῷ. ζῶντος μὲν 

γὰρ τοῦ μειραχίου τὰ ζώπυρα τῆς ἰδίας σωτηρίας οὐχ ἀπε- 
’,΄ - , ΑῚ δ ΑἹ] Ἁ 5 Ψ Ὁ 

γίνωσχεν, ἀποθανόντος ὃὲ συντεῦνάναι χαὶ τὰς οἰχείας ἐλ- 

πίδας ἔδοξεν, εἰ χαὶ μιχρά τις ἀπελείπετο αὔρα βοηϑείας, 

τῷ Θ ἢ πρὸς Μάχρωνα φιλία τὰ σύμπαντα παρὰ [Γαἴῳ χάτ᾽ ἀρχὰς 

δυνηϑέντα χαὶ πλείστην μοῖραν ὡς λόγος εἰσενεγχάμενον 

αὐτῷ πρὸς τὸ τυχεῖν τῆς ἡγεμονίας χαὶ ἔτι μᾶλλον πρὸς τὸ 

12 σωϑῆναι, πολλάχις μὲν ἐχποδὼν ποιήσασϑαι τὸν [Γατον διανο- 

ηϑέντος Τιβερίου ὡς χαχοήϑη χαὶ οὐ πεφυχότα πρὸς ἀρχήν, 
χαὶ ἅμα διὰ τὸν ἐπὶ τῷ υἱωνῷ φόβον --- ἐδεδίει γάρ, μὴ μ τ ἶ ῦ φόβο ἐδίει γάρ, μὴ τῷ 

ι 
5) 

΄ ᾽,΄ ΄ ΟῚ »"» ΄ ΠῚ 

παρανάλωμα γένηται τελευτήσαντος αὐτοῦ ---, πολλάχις δὲ 

τοῦ Μάχρωνος τὰς ὑπονοίας ὑπεξαιρουμένου χαὶ τὸν [τον 
ἐπαινοῦντος ὡς ἁπλοῦν χαὶ ἀπόνηρον χαὶ κοινωνιχὸν χαὶ τοῦ 
Ὁ) ἼΗΙ “Ὁ ΄ ΄ - ΄ Ἢ “᾿ ΄ πὶ ᾿Ὶ -ὉἉ Ἔα Ε: ἀνεψιοῦ μάλιστα ἡττημένον, ὡς ἢ μόνῳ ἂν ἐθελῆσαι παρα 

- . ΄, “ ΄ - ) 
18 χωρῆσαι τὴν ἡγεμονίαν ἣ πάντως τὰ πρωτεῖα. ὅφ ὧν ἀπα- 80 

᾿ ν » Χ ε - Ν ἰδ “ Ν Ζ τηϑεὶς ἔλαϑεν ἄσπονδον ἐχϑρὸν ἑαυτῷ χαὶ υἱωνῷ χαὶ γένει 

χαὶ παραχλήτῳ Μαάχρωνι χαὶ πᾶσιν ἀνθρώποις χαταλιπών. 
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2 δὴ Αι ̓  5 Μ Ξ [Ὶ - 5. τ ἐ; μ »Ξ} 

ἐπειδὴ γὰρ ὁ δΜίάχρων ὁρῶν αὐτὸν ἐχδιαιτώμενον χαὶ ἀχα- 

λίνοις ταῖς ὁρμαῖς, ἐφ᾽ ἃ ἂν τύχῃ καὶ 3 ἂν τύχῃ, χρώ- 
μενον ἐνουϑέτει χαὶ παρηγόρε: νομίζων ἐχεῖνον εἶναι [Γἀτον 

΄ φ. “»“Ἃ) ΡΨ ὙΨ ’ 5 - " ’΄ ΄ 

τόν, ἡνίχ᾽ ἔτ ἔζη Τιβέριος, ἐπιειχῇ χαὶ πειϑαρχιχόν, ὁ χαχο- 
εν εὐνοίας ΠΈΡΣΗ: ἔδωχε τὰς ἀνωτάτω δίχας πανοίχιος 

αὐτῇ γυναιχὶ χαὶ τέχνοις συναναιρεϑεὶς ὡς περιττὸν ἄχϑος 

χαὶ παρενόχλημα. χαὶ γὰρ ὁπότε πόρρωϑεν αὐτὸν ἀφιχνού- 

μενον ἴδοι, τοιαῦτα πρὸς τοὺς συνόντας διεξήει" ..υνἡ μειδιῶ- 

μεν, χατηφῶμεν" ὁ νουϑετητὴς παραγίνεται, ὃ αὐϑέχαστος, 
ὃ ἀνδρὸς τελείου χαὶ αὐτοχράτορος ἀρξάμενος νῦν εἶναι πα!- 

δαγωγός, ὅτε χαὶ τοὺς ἐχ πρώτης ἡλιχίας ὁ χαιρὸς ἀπήλασε 

χαὶ διέζευξεν. “ 
2 -- , ᾿ 

(4.) ᾿Επεὶ δ᾽ οὖν χαὶ τοῦτον ἔγνω ΒΡΟσπν βρη βενθν ὅ 
Φλάχχος, τὴν λοιπὴν ἐλπίδα χατὰ τὸ παντελὲς ἃ τ θοῷ χαὶ 

9 Ζ΄᾽ . ΄ 9 ΄ - ΄ »͵ 

οὐχέϑ᾽ ὁμοίως πνλαμβανεαθαι τῶν πραγμάτων οἷός τε ἦν 
Ν ΄ » 

ἐξασϑενῶν χαὶ διαρρέων τὴν Ἰνώμην. ὅταν δ᾽ ὃ ἄρχων 

ἀπογνῷ τὸ δύνασϑαι χρατεῖν, ἀνάγχη τοὺς ὑπηχόους εὐϑὺς 

φηνιάζειν χαὶ μάλιστα τοὺς ἐχ μιχρῶν χαὶ τῶν τυχόντων 

τὸ Αἰγυπτιαχὸν τὰ πρω- 
2 

πεφυχότας ἀνερεϑίζεσϑαι: ἐν οἷς 
τεῖα φέρεται διὰ βραχυτάτου σπινθῆρος εἰωϑὸς ἐχφυσᾶν 

στάσεις μεγάλας. ἐν ἀμηχάνοις δὲ χαὶ ἀπόροις γεγονὼς 
ἐσφάδαζε χαὶ τὰ πρὸ μιχροῦ πάντα ἤλλαξεν ἅμα τῇ τοῦ 

-Ὁ -" ΄ Α - τὴ ᾿ 

. λογισμοῦ | πρὸς τὸ χεῖρον μεταβολῇ ποιησάμενος τὴν ἀρχὴν 

ἀπὸ τῶν συνηϑεστάτων᾽ τοὺς μὲν γὰρ εὔνους καὶ μάλιστα 

φίλους ὑφωρᾶτο χαὶ διωϑθϑεῖτο, τοῖς δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ἀνομολο- 
γηϑεῖσιν ἐχϑροῖς ἐσπένδετο χαὶ συμβούλοις περὶ πάντων 

ἐχρῆτο. οἱ δ᾽ --- ἐγχότως γὰρ εἶχον --- τὸ χατηλλάχϑαι 
δοχεῖν λόγῳ μόνον ἐπιμορφάσαντες, ἔργοις δὲ χατὰ διάνοιαν 

ἀσύμβατα μνησιχαχοῦντες χαὶ ὥσπερ ἐν ϑεάτρῳ χαϑυποχρι- 
νόμενοι γνησίαν φιλίαν ὅλον αὐτὸν συναρπάζουσι" χαὶ γίνεται 
΄ » [2 ΄ Ἐ ς ων ΄ ΄ ΄ Ξ- δεῖ αν 

ὃ μὲν ἄρχων ὑπήχοος, οἵ δ᾽ ὑπήχοοι ἡγεμόνες, εἰσηγούμενοι 
Ν ’ ξ΄ , ΄ 

μὲν ἀλυσιτελεστάτας γνώμας, εὐθὺς δὲ ταύτας ἐπισφραγιζό- 

δ9 

“4 

15 

10 
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20 μενοι. βεβαιωταὶ τὰρ ὧν ἐβουλεύσαντο πάντων ἐγίνοντο 

2] 

χωφὸν ὡς ἐπὶ σχηνῆς προσωπεῖον ἕνεκα προσχήματος αὐτὸ 
΄ ΄ ΄ ᾿ - 4 

μόνον παραλαμβάνοντες ἐπιγεγραμμένον ὄνομα ἀρχῆς, Διονύ- 
Ὁ ΄ , ΄ ᾿ Ὁ ΣᾺ Ξ 

σιοι δημοχόποι, Λάμπωνες Ἰραμματοχύφωνες, ᾿Ισίδωροι στα- 

σιάρχαι, φιλοπράγμονες, χαχῶν εὑρεταί, ταραξιπόλιδες " τοῦτο 
» 5» , ΄ ᾿ 

γὰρ χεχράτηχέ πως τοὔνομα. συνταξάμενοι πάντες οὗτοι 
βούλευμα βουλεύουσι χατὰ τῶν Ἰουδαίων ἀργαλεώτατον χαὶ 

-" ΄ , 

22 τῷ Φλάχχῳ προσελϑόντες ἰδίᾳ φασίν: .ἔρρει μέν σοι τὰ 

24 

20 

- Ε] ἀπὸ Τιβερίου Νέρωνος τοῦ παιδός, ἔρρει δὲ χαὶ ἢ μετ 
» - ΄ ε ε σῷ μα ἦν ΄ Ψ ΟῚ 5» " 

ἐχεῖνον ἐλπίς, ὁ ἑταῖρός σοῦ Μάχρων., αἴσια δ᾽ οὐχ ἔστι 

σοι τὰ ἀπὸ τοῦ χρατοῦντος" δεῖ δὴ παράχλητον ἡμᾶς εὑρεῖν 
μυ 7 ΄ ΄ 

δυνατώτατον, ὅφ᾽ οὗ ]1ἄιος ἐξευμενισϑήσεται. ὃ ὃὲ παρά- 

χλητος ἢ πόλις ᾿Αλεξανδρέων ἐστίν, ἣν τετίμιηχε μὲν ἐξ ἀρχῆς 
΄ “- “ - , 

ἅπας ὃ Σεβαστὸς οἶχος, διαφερόντως δ᾽ ὃ νῦν ἡμῶν δεσπότης. 

παραχλητεύσει δὲ τυχοῦσα τινος παρὰ σοῦ δωρεᾶς" μεῖζον 
5Ὧ - ὃ ἀγαϑὸν οὐδὲν αὐτῇ παρέξεις ἢ τοὺς Ἰουδαίους ἐχδοὺς χαὶ 

προέμενος.“ ἐπὶ τούτοις ὀφείλων ἀπώσασϑαι χαὶ δυσχερᾶναι 

τοὺς λέγοντας ὡς νεωτεροποιοὺς χαὶ χοινοὺς πολεμίους συν- 

ἐπιγράφεται τοῖς λεχϑεῖσι. χαὶ τὸ μὲν πρῶτον ἀδηλοτέρας 

ἐποιεῖτο τὰς ἐπιβουλὰς μήτ᾽ ἴσον παρέχων χαὶ χοινὸν ἀχροα- 

τὴν ἑαυτὸν τοῖς τὰς ἀμφισβητήσεις ἔχουσιν, ἀλλὰ πρὸς 

ϑάτερον ἀποχλίνων μέρος, μήτ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις ἰσηγορίαν 

διδούς, ἀλλὰ χαὶ ὁπότε προσίοι τις τῶν Ἰουδαίων, ἄποστρε- 
φόμενος χαὶ τὸ δυσέντευχτον ἐπιτηδεύων ἐπὶ μόνων τούτων" 

αὖϑις δὲ χαὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ τὴν δυσμένειαν ἐπεδείξατο. 
(ῦὉ.) [Προσεπέρρωσε δ᾽ αὐτοῦ τὴν ἐχ μαϑήσεως τὸ 

πλέον ἢ φύσεως ἐπιτετηδευμένην ἀπόνοιαν χαὶ συντυχία 

τις τοιαύτη. [ἘἊιος Καῖσαρ ᾿Αγρίππα τῷ Ἡρῴδου βασιλέως 
υἱωνῷ δίδωσι βασιλείαν ] τῆς παππῴας λήξεως τρίτην μοῖραν, 

ἣν Φίλιππος τετράρχης ϑεῖος ὧν αὐτῷ πρὸς πατρὸς ἐχαρ- 
ποῦτο. μέλλοντι δ᾽ ἀπαίρειν συνεβούλευσεν ὃ [᾿αιος τὸν μὲν 

ἀπὸ Βρεντεσίου μέχρι Συρίας πλοῦν μαχρὸν ὄντα χαὶ χαμά- 
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ἊΣ 

τηρὸν παραιτήσασϑαι, χρῆσϑαι δ᾽ ἐπιτόμῳ τοὺς 
ἀναμείναντι τῷ διὰ τῆς ᾿Αλεξανδρείας. τάς τε γὰρ 
δλχάδας ταχυναυτεῖν ἔφασχε χαὶ ἐμπειροτάτους εἶναι χυβερνή- 
τας, οἱ χαϑάπερ ἀϑλητὰς ἵππους ἡνιοχοῦσιν ἀπλανὴ παρέχον- 

τες τὸν ἐπ᾽ εὐϑείας δρόμον. ὃ δὲ πειϑαρχεῖ ὡς δεσπότῃ 
τε ἅμα χαὶ τὰ δοχοῦντα συμφέρειν παραγγέλλοντι. χαταβὰς 

δ᾽ εἰς Διχαιάρχειαν χαὶ ναῦς ὑφόρμους ᾿Αλεξανδρίδας ἰδὼν 

εὐτρεπεῖς πρὸς ἀναγωγήν, ἐπιβὰς μετὰ τῶν ἰδίων, εὐπλοίᾳ 

χρησάμενος, ὀλίγαις ὕστερον ἡμέραις ἀνεπιφάτως χαὶ ἀφω- 
ράτως χατάγεται, χελεύσας τοῖς χυβερνήταις --- περὶ γὰρ 

δείλην ὥραν ὃ Φάρος ἀναφαίνεται --- τὰ μὲν ἱστία συνάγειν, 

ἔξω δὲ περὶ αὐτὸν μὴ μαχρὰν ἀφισταμένους ϑαλαττεύειν 
ἄχρι τοῦ βαϑεῖαν ἑσπέραν ἐπιγενέσϑαι χαὶ νυχτὸς τοῖς λιμέσι 
προσσχεῖν, ἵν’ ἀποβὰς ἤδη τετραμμένων (ἁπάντων) πρὸς 
ὕπνον, μηδενὸς ὁρῶντος, ἀφίχηται πρὸς τὸν ξενοδόχον. ὃ 

μὲν δὴ μετὰ τοσαύτης αἰδοῦς ἐπεδήμησε βουλόμενος εἴ πως 

οἷόν τε ἦν, ἅπαντας τοὺς ἐν τῇ πόλει λαϑὼν ὑπεξελϑεῖν- 

οὐ γὰρ χατὰ ϑέαν ἀφῖχτο τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐπιδεδημηχὼς 

αὐτῇ πρότερον, ἡνίχα τὸν ἐπὶ Ρώμης πλοῦν ἐστέλλετο πρὸς 
Τιβέριον, ἀλλ᾿ ὁδῷ χρησόμενος ἐπιτόμῳ τῆς οἴχαδε ἀφίξεως. 
οἵ δ᾽ ὑπὸ φϑόνου ῥηγνύμενοι --- βάσχανον γὰρ φύσει τὸ 
Αἰγυπτιαχόν --- χαὶ τὰς ἑτέρων εὐτυχίας ἰδίας ὑπελάμβανον 
εἶναι χαχοπραγίας χαὶ ἅμα διὰ τὴν παλαιὰν χαὶ τρόπον τινὰ 

(φύσει) γεγενημένην πρὸς Ἰουδαίους ἀπέχϑειαν ἤσχαλλον ἐπὶ 

τῷ γεγενῆσϑαί τινα βασιλέα Ἰουδαῖον οὐχ ἧττον, ἢ εἰ αὐτός 

τις ἔχαστος βασιλείαν προγονιχὴν ἀφύρητο. χαὶ τὸν ἄϑλιον 

Φλάχχον πάλιν οἱ συνόντες ἀνηρέϑιζον εἰς τὸν αὐτὸν ἐνά- 

Ἴοντες χαὶ προχαλούμενοι φϑόνον, . σὴ χατάλυσίς ἐστι“ 

φάσχοντες .ἣ ἐπιδημία τούτου" μείζονα τιμῆς χαὶ εὐδοξίας 

ὄγχον ἢ σὺ περιβέβληται πάντας εἰς ἑαυτὸν ἐπιστρέφει τὴν 

δορυφόρον τῶν σωματοφυλάχων στρατιὰν ὁρῶντας ἐπαργύροις 

Υ] 
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ἐπιχράτειαν ἑτέρου δυνάμενον πλῷ χρησάμενον εἰς τὴν οἰ- 

χείαν ἀσφαλῶς παραπεμφϑῆναι; χαὶ γὰρ εἰ [᾿ἄϊος ἐπέτρεπε, 
μᾶλλον δ᾽ ἠνάγχαζεν, ἐχρῆν ἐχλιπαρήσαντα παραιτήσασθαι 
τὴν ἐνθάδε ἄφιξιν, ἵνα μὴ παρευημερηϑεὶς ὃ τῆς χώρας 
(3 Ἁ δ νῪψἪπόοο (ς( “ 5.) ΄ Ψ ὅλλ Ἃ "ὃ 

ἡγεμὼν ἀδοξῇ.““ ταῦτα ἀχούων ἔτι μᾶλλον ἣ πρότερον ᾧδει 
χαὶ ἐν μὲν τῷ φανερῷ τὸν ἑταῖρον χαὶ φίλον καϑυπεχρίνετο 

διὰ τὸν ἐχ τοῦ πέμψαντος φόβον, ἰδίᾳ ὃὲ ἐζηλοτύπει χαὶ 
ῃ 

Χ 

ἐξελάλει τὸ μῖσος χαὶ πλαγίως 1 αὐτὸν ὕβριζεν, ἐπειδήπερ νΡ. ὅ22 ἡ 

ἄντιχρυς οὐχ ἐθάρρει. τῷ γὰρ ἀργοῦντι χαὶ σχολάζοντι τῆς 

πόλεως ὄχλῳ --- πλῆϑος δ᾽ ἐστὶν ἐπιτετηδευχὸς γχωσσαλγίαν 
χαὶ ἐνευχαιροῦν διαβολαῖς χαὶ βλασφημίαις --- ἐπιτρέπει καχης 
Ξ - » Ζ ν 3 ΄ δι. «ς - - - 

γορεῖν τὸν βασιλέα εἴτε ἀρξάμενος ὃι ἑαυτοῦ τῶν λοιδοριῶν 
εἴτε προτρεψάμενος χαὶ ἐναγαγὼν αὐτὸς διὰ τῶν ὑπηρετεῖν 
τὰ τοιαῦτα εἰωϑότων. οἱ δ᾽ ἀφορμῆς λαβόμενοι διημέρευον 
ἐν τῷ γυμνασίῳ χλευάζοντες τὸν βασιλέα χαὶ σχώμματα 

συνείροντες" πῇ δὲ χαὶ ποιηταῖς μίμων καὶ γελοίων διδασχάλοις 

χρώμενοι τὴν ἐν τοῖς αἰσχροῖς εὐφυΐαν ἐπεδείκνυντο, βραδεῖς 

μὲν ὄντες τὰ χαλὰ παιδεύεσϑαι, τὰ δ᾽ ἐναντία μανϑάνειν 

ὀξύτατοι χαὶ προχειρότατοι. διὰ τί γὰρ οὐκ ἠγανάχτησεν, οὐχ 
2 , 5 Ὶ »»Ἅ -Ὁ ἊΨ ΄ ᾿, ΕΣ . ἀπήγαγεν, οὐχ ἐπέπληξε τῆς αὐθάδους βλασφημίας; εἰ δὲ 
μὴ βασιλεὺς ἦν, ἀλλά τις τῶν ἐκ τῆς Καίσαρος οἰχίας, οὐχ 
ν ΄ ν . Ψ Ἂ λ - 5».ἐλ 
ὥφειλε προνομίαν τινὰ χαὶ τιμὴν ἔχειν; ἀλλὰ ταῦτ᾽ εἰσὶ 

πίστεις ἐναργεῖς τοῦ συναίτιον γεγενῆσϑαι τῶν βλασφημιῶν 

Φλάχχον: ὃ γὰρ ἐπιπλήττειν ἢ τὸ πανύστατον ἐπέχειν ἂν 
δυνηϑεὶς εἰ μὴ χεχώλυχε, δῆλος ἦν ἐφιεὶς χαὶ ἐπιτρέπων 

αὐτός. πρὸς ὅ τι δ᾽ ἂν ὄχλος ἀσύ ὃς ἀφορμὴν λάβ ξς: ὑπρ ὄχλος ἀσύνταχτος ἀφορμὴν λάβῃ 
- Ὁ ΄ 

τῶν ἁμαρτημάτων, οὐχ ἵσταται, μέτεισι δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων εἰς 
[, σ΄ 

ἕτερα προσεπεξεργαζόμενος ἀεί τι νεώτερον. 

(0.) Ἢν τις μεμηνὼς ὄνομα Καραβᾶς οὐ τὴν ἀγρίαν 
! 

χαὶ θηριώδη μανίαν --- ἄσχηπτος γὰρ αὕτη γε χαὶ τοῖς ἔχουσι 

χαὶ τοῖς πλησιάζουσιν ---, ἀλλὰ τὴν ἀνειμένην καὶ μαλαχω- 
ν [4 τ ρυ , - 

τέραν. οὗτος διημέρευΞ χαὶ διενυχτέρευε γυμνὸς ἐν ταῖς 
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ὁδοῖς οὔτε ϑάλπος οὔτε χρυμὸν ἐχτρεπόμενος, ἄϑυρμα νηπίων 
χαὶ μειραχίων σχολαζόντων. συνελάσαντες τὸν ἄϑλιον ἄχρι 

τοῦ γυμνασίου χαὶ στήσαντες μετέωρον, ἵνα χαϑορῷτο πρὸς 
πάντων, βύβλον μὲν εὐρύναντες ἀντὶ διαδήματος ἐπιτιϑέασιν . 

αὐτοῦ τῇ χεφαλῇ, χαμαιστρώτῳ δὲ τὸ ἄλλο σῶμα περι- 
’ 5 Ἂν 4 3 Ν Ν᾿ ’ ’ “ 

βάλλουσιν ἀντὶ χλαμύδος, ἀντὶ δὲ σχήπτρου βραχύ τι παπύ- 

ρου τρῆμα τῆς ἐγχωρίου χαϑ'᾽ ὁδὸν ἐρριμμένον ἰδών τις 
ἀναδίδωσιν. ἐπεὶ ὃὲ ὡς ἐν ϑεατριχοῖς μίμοις τὰ παράσημα 
τῆς βασιλείας ἀνειλήφει καὶ διεχεχόσμητο εἰς βασιλέα, νεανίαι 

ῥάβδους Ω τῶν ὥμων φέροντες ἀντὶ λογχοφόρων ἔχα- 
Ὁ τ. 

τέρωϑεν εἱστήχεσαν μιμούμενοι δορυφόρους. εἶθ᾽ ἕτεροι προσύ- 
εσαν, οἱ μὲν ὡς ἀσπασόμενοι, οἱ ὃὲ ὡς διχασόμενοι, οἱ δ᾽ 

ὡς ἐντευξόμενοι περὶ χοινῶν πραγμάτων. εἶτ᾽ ἐχ τοῦ περι- 

εστῶτος ἐν χύχλῳ πλήϑους ἐξήχει βοή τις ἄτοπος Μάριν ἀποχα- 
λούντων --- οὕτως δέ φασι τὸν χύριον ὀνομάζεσϑαι παρὰ 
τὺ ς ἧς ν .) ) ΄ Χ 7 Ἂν δ ΄ Σύροις ---" ἤδεσαν γὰρ ᾿Αγρίππαν χαὶ γένει Σύρον χαὶ Συρίας 
μεγάλην ἰ ἀποτομὴν ἔχοντα, ἧς ἐβασίλευε. ταῦτα δὲ ἀχούων, 

“ ᾿ Θὲ ὦ» ΄ ’, , Ἃ " Ἁ ’ 

μᾶλλον ὃὲ ὁρῶν ὃ Φλάχχος, δεόντως ἄν χαὶ τὸν μεμηνότα 

συλλαβὼν χαὶ χαϑείρξας, ἵνα μὴ παρέχῃ τοῖς Ἐπ ἀὐτθηφνα 
ἀφορμὴν εἰς ὕβριν τῶν βελτιόνων, χαὶ τοὺς ἐνσχευάσαντας 
τιμωρησάμενος, ὅτι γε βασιλέα χαὶ φίλον Καίσαρος χαὶ ὑπὸ 

τῆς “Ρωμαίων βουλῆς τετιμημένον στρατηγικαῖς τιμαῖς 

ἐτόλμησαν χαὶ ἔργοις χαὶ λόγοις χαὶ φανερῶς χαὶ πλαγίως 
ὑβρίζειν, οὐ μόνον οὐχ ἐπέπληξεν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπισχεῖν ἠξίω- 

»᾿ ν ᾽ ,ὔ ᾿ -" 5: - ᾿ σεν ἄδειαν χαὶ ἐχεχειρίαν διδοὺς τοῖς ἐθελοχαχοῦσι χαὶ 
ἐϑ λέ: ϑ Νν 5568 ’, [ὦ ΓΟ, Δ Ο ψ Χ ἐθϑελέχϑρως ἔχουσι, προσποιούμενος ἅ τε ἑώρα μὴ δρᾶν χαὶ 
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ὧν ἤχους μὴ ἀχούειν. ὅπερ συναισϑόμενος ὃ ὄχλος “-- 4] 
οὐχ ὃ χαϑεστὼς χαὶ δημοτιχός, ἀλλ᾽ ὃ πάντα ϑορύβου χαὶ 
ταραχῆς εἰωϑὼς ἀναπιμπλάναι διὰ φιλοπραγμοσύνην χαὶ 
ζῆλον ἀβιώτου βίου χαὶ τὴν ἐξ ἔϑους ἀργίαν χαὶ σχολήν, 
πρᾶγμα ἐπίβουλον --- συρρυέντες εἰς τὸ ϑέατρον ἐξ ἕωϑι- 

νοῦ Φλάχχον ἤδη τιμῶν ἀϑλίων ἐωνημένοι, ἃς ὃ δοξομανὴς 
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χαὶ παλίμπρατος ἐλάμβανεν οὐ χαϑ᾽ αὑτοῦ μόνον ἀλλὰ χαὶ 
τῆς χοινῆς ἀσφαλείας, ἀνεβόησαν ἀφ᾽ ἑνὸς συνθήματος εἰχό- 
νας ἐν ταῖς προσευχαῖς ἀνατιϑέναι, χαινότατον καὶ μηδέπω 

πραχϑὲν ᾿εἰσηγούμενοι παρανόμημα. καὶ τοῦτ᾽ εἰδότες --- 
ὀξύτατοι γὰρ τὴν μοχϑηρίαν εἰσί --- κατασοφίζονται τὸ Καί- 

σαρος ὄνομα προχάλυμμα ποιησάμενοι, ᾧ προσάπτειν τι τῶν 

ἐπαιτίων οὐ ϑεμιτόν. τί οὖν ὃ τῆς χώρας ἐπίτροπος; ἐπι- 
στάμενος, ὅτι χαὶ ἣ πόλις οἰχήτορας ἔχει διττούς, ἡμᾶς τε 
χαὶ τούτους, χαὶ πᾶσα Αἴγυπτος, χαὶ ὅτι οὐχ ἀποδέουσι 

μυριάδων ἑχατὸν οἱ τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν χαὶ τὴν χώραν ᾿Ἰουδαῖοι 
χατοιχοῦντες ἀπὸ τοῦ πρὸς Λιβύην χαταβαϑμοῦ μέχρι τῶν 

δρίων Αἰϑιοπίας, χαὶ ὡς ἣ πεῖρα χατὰ πάντων ἐστὶ χαὶ ὡς 
οὐ λυσιτελὲς ἔϑη πάτρια χινεῖν, ἀμελήσας ἁπάντων ἐπιτρέ- 
πει ποιήσασϑαι τὴν ἀνάϑεσιν, μυρία χαὶ πάντα προνοητιχὰ 

δυνάμενος ἢ ὡς ἄρχων χελεύειν ἢ συμβουλεύειν ὡς φίλος. 
(1.) ὃ δὲ --- συνεχειρούργει γὰρ ἕκαστα τῶν ἅμαρτανο- 
μένων ---- χαὶ ἀπὸ μείζονος ἐξουσίας ἀναρριπίζειν χαινοτέ- 

ραις ἀεὶ χαχῶν προσϑήκαις τὴν στάσιν ἠξίου χαὶ τό τ᾽ ἐφ᾽ 
αὑτὸν ἧχον μέρος ἅπασαν ὀλίγου δεῖν φάναι τὴν οἰκουμένην 
ἐμφυλίων πολέμων ἐπλήρωσεν. οὐ γὰρ ἣν ἄδηλον, ὅτι ἣ 
περὶ τὴν χατάλυσιν τῶν προσευχῶν φήμη λαβοῦσα τὴν 

ἀρχὴν ἀπὸ τῆς ᾿Αλεξανδρείας διαδοϑήσεται μὲν εὐϑὺς εἰς 
τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ νομούς, δραμεῖται [ δ᾽ ἀπὸ μὲν Αἰγύπτου 
πρὸς ἀνατολὰς χαὶ ἔϑνη τὰ ἑῷα, ἀπὸ δὲ τῆς ὑποταινίου χαὶ 
Μαρείας, αἱ Λιβύης εἰσὶν ἀρχαί, πρὸς δυσμὰς χαὶ ἔϑνη τὰ 
ἑσπέρια: Ἰουδαίους γὰρ χώρα μία διὰ πολυανϑρωπίαν οὐ 
χωρεῖ. ἧς αἰτίας ἕνεχα τὰς πλείστας χαὶ εὐδαιμονεστάτας 

τῶν ἐν Εὐρώπῃ χαὶ ᾿Ασίᾳ κατά τε νήσους καὶ ἠπείρους ἐχνέ- 
μονται μητρόπολιν μὲν τὴν ἱερόπολιν ἡγούμενοι, χαϑ' ἣν 

ἵδρυται ὃ τοῦ ὑψίστου ϑεοῦ νεὼς ἅγιος, ἃς δ᾽ ἔλαχον ἐχ 

πατέρων χαὶ πάππων χαὶ προπάππων χαὶ τῶν ἔτι ἄνω προ- 
γόνων οἰχεῖν ἕχαστοι πατρίδας νομίζοντες, ἐν αἷς ἐγεννήϑησαν 
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’, χαὶ ἐτράφησαν" εἰς ἐνίας δὲ χαὶ χτιζομένας εὐθὺς ἦλθον 
ἀποιχίαν στειλάμενοι, τοῖς χτίσταις χαριζόμενοι. χαὶ δέος 47 
ἦν, μὴ οἱ πανταχοῦ τὴν ἀφορμὴν ἐχεῖϑεν λαβόντες ἐπηρεά- 

ζωσι τοῖς πολίταις αὐτῶν Ἰουδαίοις εἰς τὰς προσευχὰς χαὶ 
τὰ πάτρια νεωτερίζοντες. οἱ δέ --- οὐ γὰρ ἔμελλον ἄχρι 48 
παντὸς ἡσυχάζειν χαίτοι πεφυχότες εὖ πρὸς εἰρήνην, οὐ μόνον 
ὅτι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις οἱ περὶ τῶν ἐθῶν ἀγῶνες χαὶ 

τοὺς περὶ ψυχῆς χινδύνους ὑπερβάλλουσιν, ἀλλ΄ ὅτι χαὶ 
μόνοι τῶν ὕφ᾽ ἥλιον ἅμα ταῖς προσευχαῖς ἀπεστεροῦντο τὴν 

Ψ Ἁ 5 , [ο Ἂ» ΄ 5 ΄ εἰς τοὺς εὐεργέτας εὐσέβειαν, ὃ μυρίων ϑανάτων ἐτετίμηντο 
ἄν --- οὐχ ἔχοντες ἱεροὺς περιβόλους, οἷς ἐνδιαϑήσονται τὸ 
εὐχάριστον, χαὶ τοῖς ἐναντιουμένοις εἶπον ἄν: «λελήϑατε 49 
ξαυτοὺς οὐ προστιϑέντες τοῖς χυρίοις τιμήν, ἀλλ᾽ ἀφαιρού- 

μενοι, οὐχ εἰδότες ὡς τοῖς πανταχόϑι τῆς οἰχουμένης Ἰου- 
δι ΤΣ « ΄ -»- . Ὕ " “3 ΄ ΄,ὔ ΄ 

δαίοις ὁρμητήρια τῆς εἰς τὸν Σεβαστὸν οἶχον ὁσιότητός 
εἰσιν αἱ προσευχαὶ ἐπιδήλως, ὧν ἡμῖν ἀναιρεϑεισῶν τίς 

ψ΄ι Ξ ἕτερος ἀπολείπεται τόπος ἣ τρόπος τιμῆς; εἰ μὲν γὰρ ἐφιέν- 
των τῶν ἐϑῶν ὀλιγωροῦμεν, τῆς ἀνωτάτω τιμωρίας δίχαιοι 

τυγχάνειν ἐσμὲν μὴ παρέχοντες ἀρτίους χαὶ πλήρεις τὰς 

ἀμοιβάς. εἰ δ᾽ οὐχ ἐξὸν τοῖς ἰδίοις ὑποστέλλομεν νομίμοις, 

ἃ χαὶ τῷ Σεβαστῷ φίλον βεβαιοῦν, τί μικρὸν ἣ μέγα πλημ- 
μελοῦμεν οὐχ οἶδα: πλὴν εἰ ἡ ψέγειν τις ἐθελήσειε τὸ 

μὴ γνώμῃ ἕχουσίῳ παρανομεῖν τὰς ἐχδιαιτήσεις τῶν ἐθῶν 

οὐ φυλαξαμένους, αἵ, χἂν ἀφ᾽ ἑτέρων ἄρξωνται, τελευτῶσι 

πολλάχις εἰς τοὺς αἰτίους.“ ἀλλ ὁ μὲν Φλάχχος τά τε 5] 
λεχτέα ἡσυχάζων χαὶ τὰ ἥσυχαστέα λέγων οὕτως εἰς ἡμᾶς 

ἐξημάρτανεν. ἐχεῖνοι δ᾽, οἷς ἐχαρίζετο, τίνα γνώμην εἶχον: 

ἂρά γε τὴν τῶν τιμᾶν ἐθελόντων; εἶτα σπάνις ἣν ἱερῶν 

χατὰ τὴν πόλιν, ἧς τὰ πλεῖστα καὶ ἀναγχαιότατα μέρη τετεμέ- 

νισται, πρὸς ἀνάϑεσιν ὧν ἐβούλοντο; τὴν μὲν οὖν τῶν φιλαπ- 52 

εχϑημόνων χαὶ μετὰ τέχνης ἐπιβουλευόντων ὁρμὴν ἔφαμεν, 
20 Μ. δὲ ἣν οἱ μὲν ἐπηρεάζοντες [ οὐ δόξουσιν ἀδιχεῖν, τοῖς δ᾽ 
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ἐπηρεαζομένοις οὐχ ἀσφαλὲς ἐναντιοῦσϑαι. οὐ γάρ ἐστιν, 
ὦ γενναῖοι, τιμὴ χαταλύειν νόμους, ἔϑη πάτρια χινεῖν. 

ἐπηρεάζειν τοῖς συνοιχοῦσι, διδάσχειν χαὶ τοὺς ἐν ταῖς ἄλλαις 
πόλεσιν ὁμοφροσύνης ἀλογεῖν. 

(8.) Ἐπειδὴ τοίνυν ἢ χατὰ τῶν νόμων πεῖρα εὐοδεῖν 
ἔδοξεν αὐτῷ τὰς προσευχὰς ἁρπάσαντι χαὶ μηδὲ τοὔνομα 
ὑπολιπομένῳ, πάλιν ἐφ᾽ ἕτερον ἐτρέπετο, τὴν τῆς ἡμετέρας 

πολιτείας ἀναίρεσιν, ἵν᾽ ἀποχοπέντων οἷς μόνοις ἐφώρμει ὃ 

ἡμέτερος βίος ἐϑῶν τε πατρίων χαὶ μετουσίας πολιτιχῶν 
δικαίων τὰς ἐσχάτας ὑπομένωμεν συμφορὰς οὐδενὸς ἐπειλημ- 
αένοι πείσματος εἰς ἀσφάλειαν. ὀλίγαις γὰρ ὕστερον ἡμέραις 

τίϑησι πρόγραυμα, δ οὗ ξένους χαὶ ἐπήλυδας ἡμᾶς ἀπε- 

χάλει μηδὲ λόγου μεταδούς, ἀλλ᾽ ἀχρίτως χαταδιχάζων. οὗ 
τί ἂν εἴη τυραννίδος ἐπάγγελμα μεῖζον; αὐτὸς γενόμενος τὰ 

πάντα, χατήγορος, ἐχϑρός, μάρτυς, διχαστής, χολαστής, εἶτα 

δυσὶ τοῖς προτέροις χαὶ τρίτον προσέϑηχεν ἐφεὶς ὡς ἐν 
ἁλώσει τοῖς ἐϑέλουσι πορϑεῖν ᾿Ιουδαίους. οἱ ὃὲ λαβόντες 

ἄδειαν τί πράττουσι; πέντε μοῖραι τῆς πόλεώς εἰσιν, ἐπώνυμοι 
τῶν πρώτων στοιχείων τῆς ἐγγραμμάτου φωνῆς τούτων 

δύο Ἰουδαϊχαὶ λέγονται διὰ τὸ πλείστους Ἰουδαίους ἐν ταύ- 
ταῖς χατοιχεῖν’ οἰχοῦσι δὲ χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις οὐχ ὀλίγοι 

σποράδες. τί οὖν ἐποίησαν; ἐχ τῶν τεσσάρων γραμμάτων 
ἐξῴχισαν τοὺς Ἰουδαίους χαὶ συνήλασαν εἰς ἑνὸς μοῖραν 
βραχυτάτην. οἱ δὲ ἐξεχέοντο διὰ τὸ πλῆϑος εἰς αἰγιαλοὺς 
χαὶ χοπρίας χαὶ μνήματα πάντων στερόμενοι τῶν ἰδίων. 
ἐχεῖνοι δὲ τὰς οἰκίας ἐρήμους χαταδραμόντες ἐφ᾽ ἁρπαγὴν 
ἐτράποντο χαὶ ὡς ἐχ πολέμου λείαν διενέμοντο, μηδενὸς δὲ 

χωλύοντος χαὶ τὰ ἐργαστήρια τῶν Ἰουδαίων συγχεχλεισμένα 
διὰ τὸ ἐπὶ Δρουσίλλῃ πένθος ἀναρρήξαντες ὅσα εὗρον --- 
πολλὰ δὲ χαὶ ταῦτ᾽ ἦν --- ἐξεφόρησαν χαὶ διὰ μέσης ἀγο- 

ὃ ρᾷς ἐχόμιζον ὡς οἰχείοις τοῖς ἀλλοτρίοις χαταχρώμενοι. τῆς 
3 δ᾽ ἁρπαγῆς ἢ ἀπραξία χαχὸν ἦν βαρύτερον, τὰς μὲν ἐνθ ήχας 
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ΙΝ ἘΠΆΑΟΘΟΌΝ 

5 , - - ΟΝ Υ ΝᾺ, 5 Κ ἈΕΟ τ ἀπολωλεχότων τῶν ποριστῶν, μηδενὸς ὃξ ἐωμένου, μὴ γεωρ- 
- δ... ΄ , Ἁ Ἅ 

τοῦ, μὴ ναυχλήρου, μὴ ἐμπόρου, μὴ τεχνίτου, τὰ συνήϑη 
΄ μι ΄ , Ψ ᾿Ξ 

πραγματεύεσϑαι, ὡς διχόϑεν χατεσχευάσϑαι πενίαν, ἔχ τε τῆς 
- -Ὁ ΄ 

ἁρπαγῆς, ἐξουσίων μιᾷ ἡμέρᾳ γενομένων χαὶ περισεσυλημένων 
τὰ ἴδια, χἀχ τοῦ μὴ δεδυνῆσϑαι πορίζειν ἐκ τῶν συνήϑων 

ἐπιτηδευμάτων. 
- Η͂ - - 

(9.) || Καὶ ταῦτα μὲν εἰ καὶ ἀφόρητα, ἀλλ᾽ οὖν τοῖς 
αὖϑις πεπραγμένοις συγχρινόμενα οἰστά. πενία γὰρ χαλεπὸν 

έν, χαὶ μάλισϑ᾽ ὅ χευάζηται πρὸς ἐχϑρῶν, ἔλ μέν, χαὶ μάλισϑ᾽ ὅταν χατασχευάζηται πρὸς ἐχϑρῶν, ἔλαττον 
»- “ εν ΄ ν 4 

δὲ τῆς εἰς τὰ σώματα ὕβρεως, χἂν ἢ βραχυτάτη. τοὺς ὃ 
ἡμετέρους διὰ τὰς ὑπερβολὰς ὧν ἔπαϑον οὐδ᾽ ἂν εἴποι τις 
ὕβριν ἣ αἰχίαν ἐνδεδέχϑαι χυρίοις χρώμενος τοῖς ὀνόμασιν ριν ἣ αἰχ ἔχϑαι χυρίοις χρώμενος τοῖς ὀνόμασιν, 

’ μ᾿ "» ’΄ - ΄ 

ἀλλά μοι δοχεῖ προσρήσεων οἰχείων ἂν ἀπορῆσαι διὰ μέγεϑος 
χεχαινουργημένης ὠμότητος, ὡς τὰ τῶν πολέμῳ μὲν χρατη- 
σάντων, ἐχ φύσεως δ᾽ ἀσπόνδων εἰς τοὺς ἑαλωχότας, συγχρι- 
γόμενα τοῖς τούτων ἡμερώτατα ἂν εἶναι δόξαι. χρήματα 
ἁρπάζουσιν ἐχεῖνοι χαὶ πλῆϑος αἰχμαλώτων σωμάτων, ἀλλὰ ὃ ἸΔῈ χμ μ , 

χινδυνεύσαντες, εἴπερ ἡττήϑησαν, ἀποβαλεῖν τὰ οἰχεῖα. οὐ 
υὴν ἀλλὰ χαὶ μυρίους, ὧν λύτρα χατατιϑέασι συγγενεῖς ἢ 

Λ ΄ - ΄ νΨ Χ ΟῚ πα... ἊΓ' φίλοι, μεϑίενται τῶν δορυαλώτων, ἴσως μὲν ἀχαμπεῖς ὄντες 
πρὸς ἔλεον, ἡττώμενοι δὲ φιλαργυρίας. ἀλλὰ τί τοῦτο; φαίη 

- - ᾿ " ΄ Ὁ ΕΞ ΕΞ ΄ ς 

τις ἄν: τοῖς γὰρ εὖ πάσχουσιν ἀδιαφορεῖ τῆς σωτηρίας ὃ 
τρόπος. ἤδη δὲ χαὶ τοὺς πεσόντας ἐν τῷ πολέμῳ τῶν ἐχϑρῶν 

ταφῆς ἀξιοῦσιν οἱ μὲν ἐπιειχεῖς χαὶ φιλάνϑρωποι ταῖς οἴχοϑεν 

δαπάναις, οἱ δὲ τὴν ἔχϑραν χαὶ πρὸς νεχροὺς ἀποτείνοντες 

ὑπόσπονδα τὰ σώματα διδόντες ὑπὲρ τοῦ μὴ τῆς τελευταίας 

χάριτος ἀμοιρῆῇσαι τῶν νομιζομένων. ἐν πολέμῳ μὲν οἵ 
Ὁ - - Ξ ΄ ᾿] ἜΘΕΣΙ ξ: -" ἘΣ 
δυσμενεῖς ταῦτα: ἐν εἰρήνῃ δ᾽ οἱ πρὸ υϊχροῦ φίλοι ϑεα- 

σώμεϑα ὁποῖα. μετὰ γὰρ τὰς ἁρπαγὰς χαὶ τοὺς ἀνοιχισμοὺς 
χαὶ τὰς ἐχ τῶν πλείστων μερῶν τῆς πόλεως βιαίους ἐλάσεις 

΄ ΄ ΄ ᾿ - ᾿ 

χαϑάπερ τειχήρεις ἐν χύχλῳ περικαϑημένων ἐχϑρῶν γεγονότες, 

ἀπορίᾳ χαὶ σπάνει δεινῇ τῶν ἀναγκαίων πιεζόμενοι χαὶ γύναια 
ῬΆΣΟΝ 5. ΟροΥᾶ νο]. ΥἹ. { 
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χαὶ τέχνα νήπια ὁρῶντες ἐν ὀφθαλμοῖς παραπολλύμενα λιμῷ 

χειροποιήτῳ --- πάντα ᾿ γὰρ τἄλλα εὐθηνίας χαὶ εὐετηρίας 

μεστὰ ἦν, τοῦ μὲν ποταμοῦ ταῖς πλημμύραις τὰς ἀρούρας 

πλουσίως λιμνάσαντος, τῆς δὲ πεδιάδος, ὅση πυροφόρος, 

ἀφϑονῴτατον ὑπ᾽ εὐγονίας τὸν τοῦ σίτου καρπὸν ἀναγούσης 

--- μηχέτι στέγειν δυνάμενοι τὰς ἐνδείας, οἵ μὲν ἐπὶ συγγενῶν 
᾿ , ΄ 5 5: ὯνΖ ϑιῖν Ἵ Υ ὍΡΟΝ 

χαὶ φίλων, πρότερον οὐχ εἰωϑότες, οἰκίας ἦλθον ἔρανον αὐτὰ 

τὰ ἀναγκαῖα αἰτήσοντες, οἱ δ᾽ ἀπὸ φρονήματος εὐγενοῦς τὴν 

μεταιτῶν τύχην ὡς δουλοπρεπῇ χαὶ ἀνελεύϑερον ἐχτρεπόμενοι 

προῆλϑον εἰς ἀγορὰν οὐδενὸς ἑτέρου χάριν ἢ τοῦ πρίασϑαι 

τοῖς τε οἰχείοις χαὶ ἑαυτοῖς τροφάς, οἱ δυστυχεῖς. εὐϑὺς 

Ἰὰρ συναρπασϑέντες ὑπὸ τῶν τὴν ὀχλοχρατίαν ἐπιτειχισάντων 

δολοφονοῦνται χαὶ συρόμενοι χαὶ πατούμενοι διὰ τῆς πόλεως 

ἁπάσης ἐξαναλώϑησαν, οὐδενὸς ὑπολειφϑέντος υέρους, ὃ 

δυνήσεται χοινωνῆσαι ταφῆς. μυρίους μέντοι χαὶ ἄλλους 

πολυτρόποις χαχῶν ἰδέαις ἐπιτετηδευμέναις εἰς χαλεπὴν ὦμό- 

τητα χατεϊργάσαντο χαὶ διέφϑειραν οἱ λελυττηκότες ὑπ᾽ ἀγριό- 

τῆτος | εἰς ϑηρίων φύσιν: τοὺς γὰρ ὅπῃ τύχοι φανέντας 
» ) τον “ ΄, ἈΝ ΡΣ , 5 54(Ἃ(ὁἉ 

τῶν Ἰουδαίων ἢ κχατέλευον ἣ ξύλοις χατέχοπτον οὐχ εὐϑὺς 

ἐπὶ τὰ χαιριῴτατα μέρη τὰς πληγὰς φέροντες, ἵνα μὴ ϑᾶττον 
ὧσ “ Ἂ δ - »] “- 2 Ρ. . 

τελευτήσαντες ϑᾶττον χαὶ τὴν τῶν ὀδυνηρῶν ἀντίληψιν ἀπό- 

ϑωνται. τῇ δὲ τῶν συμφορῶν ἀδείᾳ καὶ ἐχεχειρία τινὲς 

ἐπινεανιευόμενοι, τῶν ἀμβλυτέρων ὅπλων ἀλογήσαντες, ἄνε- 

λάμβανον τὰ πάντων ἀνυσιμώτατα, πῦρ καὶ σίδηρον, χαὶ 

πολλοὺς μὲν ξίφεσιν ἀνεῖλον, οὐχ ὀλίγους δὲ πυρὶ διέφϑειραν. 
»ὰ Χ .] ρι “ἂς Ἁ - Υ ’ 

ἤδη δὲ χαὶ γενεὰς ὅλας, ἄνδρας μετὰ γυναιχῶν, τεχνᾶ νηπια 

μετὰ γονέων, ἐνέπρησαν οἱ πάντων ἀνηλεέστατοι χατὰ μέσην 

τὴν πόλιν, μὴ γῆρας, μὴ νεότητα, μὴ παίδων ἄχαχον ἡλικίαν 

οἰχτισάμενοι" χαὶ ὁπότε ξύλων ὅλης ἀπορήσειαν, φρύγανα 
[4 -Ὁ ἈΝ ’ μ ΟΡ ΤΥ 5 , 

συλλέγοντες χαπνῷ τὸ πλέον ἣ πυρὶ διέφϑειρον, οἰχτρότερον 
Γ ΄ "7 - ΄ ΄ - . 

χαὶ ἐπιμηχέστερον ὄλεϑρον τοῖς δειλαίοις τεχνάζοντες, ὧν τὰ 
ῇ ς ᾿4 3 " ν δ Ἄν ΓΝ ’, 

σώματα ἡμίφλεχτα ἀναμὶξ ἔχειτο, χαλεπὴ χαὶ ὀδυνηροτάτη 
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᾿ 
ϑέα. εἰ δὲ χαὶ οἱ παραληφϑέντες ἐπὶ τ - ἐβράδυνον, 

ἐπὶ τῶν ἰδίων σχευῶν τῶν ἐχ τῆς ἁρπαγῆς ἐνεπίμπρασαν τοὺς 

δεσπότας τὰ μὲν πολυτελῆ νοσφιζόμενοι, τὰ ΝΣ πάνυ χρή- 

σιμα συγχαταφλέγοντες, οἷς ἀντὶ ξύλων εἰχαίων ἐχρῶντο. 

πολλοὺς ὃὲ χαὶ ζῶντας τοῖν ποδοῖν τὸν ἕτερον ἐχδήσαντες 

χατὰ τὸ σφυρὸν εἴλχον ἅμα χαὶ χατηλόων ἐναλλόμενοι 

ϑάνατον ὠμότατον ἐπινοήσαντες" χαὶ τελευτησάντων, οὐδὲν 

ἧττον ἀτελεύτητα μηνιῶντες βαρυτέρας αἰχίας τοῖς σώμασιν 

ἐπέφερον, διὰ πάντων ὀλίγου δέω φάνα: τῶν τῆς πόλεως στενω- 

πῶν χατασύροντες, ἕως ὁ νεχρὸς δοράς, σάρχας, ἵνας ὑπὸ 

τῆς τῶν ἐδάφων ἀνωμαλίας χαὶ τραχόξητθς περιϑρυφϑεΐς, χαὶ 

τῶν ἡνωμένων μερῶν τῆς συμφυίας διαστάντων χαὶ δια- 
΄ 5» “ ΄’ Ἄ » 5᾿ ’΄ ἢ ΄ Ἁ - 

σπαρέντων ἀὐκαχίθος ἄλλων, ἐδαπανήϑη. χαὶ οἱ μὲν ταῦτα Ὁ 

δρῶντες ὥσπερ ἐν τοῖς ϑεατριχοῖς μίμοις χαϑυπεχρίνοντο τοὺς 
πάσχοντας: τῶν δ᾽ ὡς ἀληϑῶς πεπονθότων φίλοι χαὶ συγ- 

γενεῖς, ὅτι μόνον ταῖς τῶν προσηχόντων συμφοραῖς συνήλ- 

γησαν, ἀπήγοντο, ἐμαστιγοῦντο, ἐτροχίζοντο, χαὶ μετὰ πάσας 

τὰς αἰχίας, ὅσας ἐδύνατο χωρῆσαι τὰ σώματα αὐτοῖς, ἢ 
τελευταία χαὶ ἔφεδρος τιμωρία σταυρὸς ἦν. 

(10.) Πάντα δὲ διορύξας χαὶ τοιχωρυχήσας ὁ Φλάχχος 
χαὶ μηδὲν μέρος τῶν Ἰουδαϊχῶν ἀμέτοχον ἫΝ ουλῆς τῆς 

ἀνωτάτω χαταλιπὼν ἐπενόησεν ἔχτοπόν τινα χαὶ παρηλλαγ- 

μένην ἐπίϑεσιν, ὃ μεγαλουργός, ὃ χαινῶν ἀδιχημάτων εὑρετής. 

τῆς γὰρ ἡμετέρας γερουσίας, ἣν ὃ σωτὴρ χαὶ εὐεργέτης 

Σεβαστὸς ἐπιμελησομένην τῶν Ἰουδαϊχῶν εἴλετο μετὰ τὴν τοῦ 

χενάρχου | τελευτὴν διὰ τῶν πρὸς Μαάγιον Μάξιμον ἐντολῶν 

2 

μέλλοντα πάλιν [ἀπ᾽] ᾿Αλεξανδρείας χαὶ τῆς χώρας ἐπιτρο- 
εὑρεϑέντας ἐν πεύειν, ὀχτὼ χαὶ τριάχοντα συλλαβὼν τοὺς 

ταῖς οἰχίαις εὐθὺς μὲν δῆσαι χελεύει, χαὶ στείλας χαλὴν 

πομπὴν διὰ μέσης ἀγορᾶς πρεσβύτας δεσμίους ἐξηγχωνισμέ- 
νους, τοὺς μὲν ἱμάσι, τοὺς δὲ σιδηραῖς ἁλύσεσιν, εἰς τὸ 

ϑέατρον εἰσάγει --- θέαν οἰχτίστην χαὶ ἀλλοτριωτάτην τῷ 
71: 
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τῦ χαιρῷ --- χαὶ στάντας ἀντιχρὺ ἐχϑρῶν χαϑεζομένων πρὸς 
ἐπίδειξιν αἰσχύνης προστάττει πάντας περιδυϑέντας αἰχισϑῆναι 
μάστιξιν, αἷς ἔϑος τοὺς χαχούργων πονηροτάτους προπηλαχί- 
ζεσϑαι, ὡς ἐχ τῶν πληγῶν τοὺς μὲν φοράδην ἐχχομισϑέντας 

αὐτίχα τελευτῆσαι, τοὺς δὲ νοσήσαντας ἐπὶ πλεῖστον χρόνον 
τῇ εἰς ἀπόγνωσιν σωτηρίας ἐλϑεῖν. ἧς ἐπιβουλῆς τὸ μέγεϑος 

ἐξελήλεγχται μὲν χαὶ δι ἑτέρων, οὐχ ἧττον δὲ χαὶ διὰ τοῦ 
μέλλοντος λέγεσϑαι σαφέστερον ἐπιδειχϑήσεται. τῶν ἀπὸ 

τῆς γερουσίας τρεῖς ἄνδρες, Εὔοδος χαὶ Τρύφων καὶ ᾿Ανδρων, 
ἐγεγένηντο ἐξούσιοι, πάνϑ᾽ ὅσα εἶχον ἐν ταῖς οἰχίαις διαρπα- 
σϑέντες ἐφόδῳ μιᾷ, οὗς οὐχ ἠγνόησε ταῦτα πεπονθότας" 
ἐδηλώϑη γὰρ αὐτῷ μεταπεμψαμένῳ πρότερον τοὺς ἡμετέρους 
ἄρχοντας ὅσα τῷ δοχεῖν ἐπὶ χαταλλαγαῖς ταῖς πρὸς τὴν ἄλλην 
πόλιν. χαὶ ὅμως εἰδὼς ἀχριβῶς (τούγτους στερομένους τῶν 
ἰδίων ἐν ὄψεσι τῶν ἁρπασάντων ἔτυπτεν, ἵν᾿ οἱ μὲν ὑπο- 

“ αὐ ττα 
υένωσι διττὰς συμφοράς, πενίαν ὁμοῦ χαὶ τὴν ἐν τοῖς σώμασιν 

ρας Αἵ ΄σ ΄ Ὁ . δὺ ΄ » ’ , ΄ -- 

ὕβριν, οἵ ἃξ διττὴν ἡδονήν, ἀλλότριόν τε χαρπούμενοι πλοῦτον 

“τ “« 

χαὶ τῆς τῶν ἀφαιρεϑέντων ἀτιμίας εἰς χόρον ἀπολαύοντες. 
18 ἔχων τὶ τῶν τότε πεπραγμένων εἰπεῖν ἐπαμφοτερίζω, μὴ ἄρα 

εὐτελὲς εἶναι νομισϑὲν ἐχλύσῃ τὰ μεγέϑη τῶν τοσούτων" 
ἔστι δ᾽ εἰ χαὶ μιχρόν, ἀλλ᾽ οὐ μιχρᾶς δεῖγμα χαχονοίας. τῶν 
μαστίγων εἰσὶ διαφοραὶ διαχεχριμέναι χατὰ τὴν πόλιν πρὸς τὰ 
τῶν τύπτεσϑαι μελλόντων ἀξιώματα" τοὺς μὲν γὰρ Αἰγυπτίους 

ἑτέραις μαστίζεσϑαι συμβέβηχε χαὶ πρὸς ἑτέρων, τοὺς δὲ 

19 Ἀλεξανδρέας σπάϑαις χαὶ ὑπὸ σπαϑηφόρων ᾿Αλεξανδρέων. τὸ 
ἔϑος τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων διετήρησαν οἱ πρὸ Φλάχ- 
χοῦ χαὶ Φλάχχος αὐτὸς τοὺς πρώτους χρόνους. ἔστι γάρ, 
ἔστι χαὶ ἐν ἀτιμίᾳ βραχύ τι τῶν εἰς ἐπιτιμίαν εὑρεῖν καὶ 

ἐν ὕβρει παραφερόμενόν τι τῶν εἰς τὸ ἀνύβριστον, ὅταν τις 

αὐτὰς ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐᾷ τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἐξετάζεσϑαι, 
μὴ προστιϑεὶς οἴχοϑεν ἐπίβουλον πάϑος, ὃ πάνϑ’ ὅσα παρα- 

80 μέμιχται τῆς ἐπιειχεστέρας ἰδέας ὑφαιρεῖ χαὶ διοιχίζει. πῶς 
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΄ - ᾿» - 2 ΓΎΡΗ. -" οὖν οὐ παγχάλεπον, τῶν ἰδιωτῶν ᾿Αλεξανδρέων Ἰουδαίων ταῖς 
ἐλευϑεριωτέραις χαὶ πολιτιχωτέραις μάστιξι τετυπτημένων, εἴ 

ποτε ἔδοξαν πληγῶν ἄξια ἐργάσασϑαι, τοὺς ἄρχοντας, | τὴν 
γερουσίαν, οὗ χαὶ γήρως χαὶ τιμῆς εἰσιν ἐπώνυμοι, χατὰ 
τοῦτο τὸ μέρος ἔλαττον τῶν ὑπηχόων ἐνέγχασϑαι, χαϑάπερ 
Αἰγυπτίων τοὺς ἀφανεστάτους χαὶ ἐνόχους τοῖς μεγίστοις 
ἣ ΄ 58. στ μὴ σ 5» ι ΄ Ψ ε Ἄς νυ ἂν ἀδικήμασιν; ἐῶ λέγειν ὅτι, εἰ χαὶ μυρία ἦσαν ἡμαρτηχότες, 
ἊΨ Ν Χ ΡΣ " Ἁ , [4 ’ -" ὥφειλε τὸν καιρὸν αἰδεσϑεὶς τὰς τιμωρίας ὑπερϑέσθϑαι" τοῖς 

γὰρ ὀρϑῶς πολιτευομένοις τῶν ἀρχόντων χαὶ μὴ προσποιου- 
΄ - »}} Κ{ » ι » ΄ Ψ οἰ ς 

μένοις τιμᾶν ἀλλ᾽ ὄντως τιμῶσι τοὺς εὐεργέτας ἔϑος ἐστὶ 

μηδένα χολάζειν τῶν χαταχρίτων, ἄχρις ἂν αἱ ἐπιφανεῖς 
τενέϑλιοι καὶ πανηγύρεις αὗται τῶν ἐπιφανῶν Σεβαστῶν 
διεξέλϑωσιν. ὁ δ᾽ ἐν αὐταῖς παρηνόμει χαὶ ἐτιμωρεῖτο τοὺς 
μηδὲν ἀδιχοῦντας, οὺς ἐνῆν αὖϑις, εἴπερ ἐβούλετο, χολαΐζειν. 
ἀλλ᾽ ἔσπευδε χαὶ χατήπειγχεν ἕνεχα τῆς πρὸς τὸν ἐναντίον 
Υ 3 2 ’΄ ,ὔ 2 ’ ῬΑ, ὄχλον ἀρεσχείας, ταύτῃ νομίζων ἐξοιχειώσασϑαι μᾶλλον 
ΕΟ 5 σ΄ μυ “φῶ .] τὰ - ᾿ Ἃ αὐτὸν εἰς ἅπερ διενοεῖτο. ἤδη τινὰς οἶδα τῶν ἀνεσχολο- 

πισμένων μελλούσης ἐνίστασϑαι τοιαύτης ἐχεχειρίας χαϑαι- 

ρεϑέντας χαὶ τοῖς συγγενέσιν ἐπὶ τῷ ταφῆς ἀξιωϑῆναι χαὶ 

τυχεῖν τῶν νενομισμένων ἀποδοϑέντας" ἔδει γὰρ χαὶ νεχροὺς 

ἀπολαῦσαί τινος χρηστοῦ γενεϑλιαχαῖς αὐτοχράτορος χαὶ 
σ ΞᾺ ᾿" ὩΣ  π-" ΄ ὌΠ" ἅμα τὸ ἱεροπρεπὲς τῆς πανηγύρεως φυλαχϑῆναι. ὃ ὃ 

οὐ τετελευτηχότας ἐπὶ σταυρῶν χαϑαιρεῖν, ζῶντας δ᾽ ἀνα- 
σχολοπίζεσϑαι προσέταττεν, οἷς ἀμνηστίαν ἐπ᾽ ὀλίγον, οὐ 

Ἁ ᾿] σ ΄ Ἀ οὖ Ἁ ΄ , ’ 

τὴν εἰς ἅπαν, ὁ χαιρὸς ἐδίδου πρὸς ὑπέρϑεσιν τιμωρίας, 

οὐχ ἄφεσιν παντελῆ. χαὶ ταῦτ᾽ εἰργάζετο μετὰ τὸ πλη- 

γαῖς αἰκίσασϑαι ἐν μέσῳ τῷ ϑεάτρῳ χαὶ πυρὶ χαὶ σιδήρῳ 
’ " (- [. Γς Ἁ } Ἁ “ 

βασανίσαι. χαὶ ἢ ϑέα διενενέμητο. τὰ μὲν γὰρ πρῶτα 
"Ὁ ΄ »ν Τὰ ς -" 

τῶν ϑεαμάτων ἄχρι τρίτης ἣ τετάρτης ὥρας ἐξ ἑωϑινοῦ 
ταῦτα ἦν Ἰουδαῖοι μαστιγούμενοι, χρεμάμενοι, τροχιζόμενοι, 

΄ Ἁ ΄ - » ΄ » , ; 

χαταιχιζόμενοι, διὰ μέσης τῆς ὀρχήστρας ἀπαγόμενοι τὴν 

ἐπὶ ϑανάτῳ τὰ δὲ μετὰ τὴν χαλὴν ταύτην ἐπίδειξιν ὀρχησταὶ 
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" -" ᾿ 5 Ἅ Χ σ "» -- Ψ , 

χαὶ μῖμοι χαὶ αὐληταὶ χαὶ ὅσα ἄλλα σχηνιχῶν ἀϑύρματα 

ἀγώνων. :- 

(11.) Καὶ τί ταῦτα μηχύνω; δευτέρα γὰρ ἐπινοεῖται 
[εξ Ά , - ς- ὦ 

πόρϑησις, βουλομένου χαὶ τὸ στρατευόμενον πλῆϑος ἡμῖν 

ἐπιτειχίσαι ξένου συχοφοαντήματος εὑρέσει. τὸ δὲ συχοφάν- 
τημα ἦν, ὡς τῶν Ἰουδαίων πανοπλίας ἐν ταῖς οἰκίαις ἐχόντων. 

, ᾿ , 

μεταπεμψάμενος οὖν ἑἕχατόνταρχον ᾧ μαλιστ’ ἐπίστευε, 
Κάστον ὄνομα, χελεύει παραλαβόντα τῆς ὑπηχόου τάξεως 
ἑαυτῷ τοὺς εὐτολμοτάτους στρατιώτας ἐπισπεύδειν χαὶ ἄνευ 
προρρήσεως ἐπεισιόντα ταῖς τῶν ᾿Ιουδαίων οἰχίαις ἐρευνᾶν, 
μή τις ὅπλων ἐναπόχειται παρασχευή. [ χαὶ ὃ μὲν συντείνας 
Μ Ἀ Ἂ: Ω , « μι Ν [ά 5 

ἔϑει τὸ προσταχϑὲν ἐργασόμενος. οἱ δὲ τὴν ἐπίνοιαν οὐχ 
εἰδότες ἀχανεῖς τὸ πρῶτον εἱστήχεσαν ὑπ᾽ ἐχπλήξεως, γυναίων 

χαὶ τέχνων αὐτοῖς ἐμπλεχομένων χαὶ ῥεομένων δάχρυσι διὰ 
τὸν ἐπ’ αἰχμαλώ βον: ὃ γὰρ λοιπὸν τῆς πορϑήσεως ὺ αἰχμαλώτοις φόβον" ὃ γὰρ λοιπὸν τῆς πορϑήσεως, 
τοῦτ᾽ ἀεὶ προσεδόχων. ὡς δ᾽ ἤχουσαν παρά τινος τῶν 
ἐρευνώντων: ..«ποῦ ταμιεύεσϑε τὰ ὅπλα: μιχρὸν ἀνέπνευσαν 

χαὶ πάντα χαὶ τὰ ἐν μυχοῖς ἀναπετάσαντες ἐπεδείχνυντο, τῇ 
μὲν ἡδόμενοι, τῇ δὲ στένοντες, ἡδόμενοι μὲν ἐπὶ τῷ ὃι- 

Α ῃ., ΠΝ ΄ ΡῚ ε - ’, 

ελεγχϑήσεσϑαι τὸ συχοφάντημα ἐξ ἑαυτοῦ, δυσχεραίνοντες 

δέ, ὅτι πρῶτον μὲν αἱ τηλιχαῦται διαβολαὶ χατ᾽ αὐτῶν 
προπιστεύονται συντιϑέμεναι πρὸς ἐχϑρῶν, ἔπειτα δ᾽, ὅτι 
γύναια χατάχλειστα μηδὲ τὴν αὔλειον προερχόμενα χαὶ ϑαλα- 

΄ 7 Ὸ-" »- ςς - 

μευόμεναι παρϑένοι, δι’ αἰδῶ τὰς ἀνδρῶν ὄψεις χαὶ τῶν 
5 Ω 5 ’ Ὗ Ξ , .] ΄ 3 . 

οἰχειοτάτων ἐχτρεπόμεναι, τότε οὐ μόνον ἀσυνήϑεσιν ἀλλὰ 

χαὶ στρατιωτιχὺν δέος ἐπανατεινομένοις ἐμφανεῖς ἐγένοντο. 
, Ὁ) ᾿] - - 

γενομένης δ᾽ ὅμως ἀχριβοῦς ἐρεύνης ὅσον πλῆϑος ἀμυντηρίων 

10 
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ὅπλων εὑρέϑη; χράνη, ϑώραχες, ἀσπίδες, ἐγχειρίδια, χοντοί, ᾿ 
παντευχίαι σωρηδὸν προεχομίζοντο; χαὶ ἐν μέρει τὰ ἐχηβόλα, 
παλτοί, σφενδόναι, τόξα, βέλη; τούτων ἁπλῶς οὐδέν ἀλλ᾽ 
δῳν ᾿Ὶ ᾿ Ἁ 7 ξ΄ ’ νη 5 - Ἂ ΄ οὐδὲ τὰ πρὸς τὴν χαϑ' ἡμέραν δίαιταν ὀψαρτυτῶν αὐτάρχη 

μαχαιρίδια. ἐξ οὗ χαὶ ἣ περὶ τὸν βίον εὐϑὺς εὐχολία ὃιε- 

890 
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φαίνετο πολυτέλειαν χαὶ τὸ ἁβροδίαιτον μὴ προσιεμένων, ἃ 

πέφυχε γεννᾶν χόρον: χόρου δ᾽ ὕβρις ἔχγονον, ἢ πάντων 
χαχῶν ἀρχή. χαίτοι 1᾽ οὐ πρὸ πολλοῦ τῶν χατὰ τὴν χώραν 92 

Αἰγυπτίων ὁπλολογηϑέντων ὑπὸ Βάσσου τινός, ᾧ προσέταξεν. 
-“ [ ὃ Φλάχχος τουτὶ τὸ ἔργον, [ἀλλ᾽] ἣν τότε ἰδεῖν στόλον μὲν 

πολὺν νεῶν χαταπεπλευχότα χαὶ ἐνορμοῦντα τοῖς τοῦ ποτα- 
ΕΣ ἠππ πΖ ΠῚ τα Πρ δεν τε σα ΚΑ τα μοῦ λιμέσι, γέμοντα παντοίων ὅπλων, ἀχϑοφόρα δ᾽ ὑποζυγια 

παμπληθῆ συνδεδεμένων δοράτων φορμηδὸν ἀφ᾽ ἑχατέρας 
πλευρᾶς εἰς τὸ ἰσόρροπον, τὰς δὲ ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου πάσας 

σχεδὸν ἁρμαμάξας μεστὰς πανοπλιῶν, αἱ στοιχηδὸν ὑπὸ μίαν 

ὄψιν χαὶ τὴν αὐτὴν σύνταξιν ἐν χύσμῳ προύῴεσαν" τὸ δὲ μεταξὺ 

τῶν λιμένων χαὶ τῇς ἐν τοῖς βασιλείοις ὁπλοϑήχης, εἰς ἣν 
ΜΨ᾿» -“ Ἁ ΤΟΝ ΡΥ ς ΡΥ ὋΦὋὅὉ 2 ἔδει χατατεϑῆναι τὰ ὅπλα, δέχα σταδίων που διάστημα 

σύμπαν ἔχον. τὰς τῶν ταῦτα παρασχευασαμένων οἰχίας ἄξιον 
ἣν ἐρευνᾶσϑαι: πρὸς γὰρ νεωτερισμὸν ὕποπτοι πολλάχις ἀπο- 

στάντες ἦσαν, χαὶ ἔδει χατὰ μίμησιν τῶν ἱερῶν ἀγώνων 
[4] » Ἁ 5 Ψ τῶν - σ ᾿ τριετηρίδας ἄγειν χαινὰς ἐν Αἰγύπτῳ συγχομιδῇς ὅπλων τοὺς 

προεστῶτας, ἵν ἢ υὴ χατασχευάζεσϑαι φϑάνωσιν ἣ ἀντὶ 

πολλῶν ὀλίγα, χαιρὸν οὐχ ἔχοντες εἰς ἀναχώρησιν. ἡμᾶς 

δὲ τί τοιοῦτον ἔδει παϑεῖν; πότε γὰρ εἰς ἀπόστασιν ὑπ- 
΄ ᾿ - - , ἈΕῚ 

ὠπτεύϑημεν; πότε δ᾽ οὐχ εἰρηνιχοὶ πᾶσιν ἐνομίσϑημεν; τὰ ὃ 
2 , τ ΙΝ ϑ᾽ ΠΝ ’ ᾿ (Ὲ ’ 9 3 , ἐπιτηδεύματα, οἷς χαϑ᾿ ἑχάστην ἡμέραν χρώμεϑα, οὐχ ἀνεπί- 
ληπτα, οὐ συντείνοντα πρὸς εὐνομίαν πόλεως χαὶ εὐστάϑειαν : 

εἴ γς- μὴν εἶχον ὅπλα ᾿Ιουδαῖοι παρ᾽ αὑτοῖς, ὑπὲρ τετρα- 

χοσίας ἀφῃρέϑησαν (ἂν) οἰχίας, ἐξ ὧν μετανάσται ἐγένοντο. 
φυγαδευϑέντες πρὸς τῶν τὰς οὐσίας ἁρπασάντων; διὰ τί οὖν 

οὐχὶ χαὶ τὰ παρὰ τούτοις ἠρεύνησέ τις, τοῖς εἰ χαὶ μὴ ἴδια 

ὅπλα, ὅσα γοῦν ἥρπασαν, ἔχουσιν; ἀλλ᾿ ἦν, ὡς ἔφην, ὅλον ΄) ἢ γου Ἢρπ αν, ἐχ ἰγ: 9. ὡς εἐφῴην,. ολὺ 

Ν - Ἁ - " , , ᾿ - »Ἅ 

τὸ πρᾶγμα ἐπιβουλὴ τῆς ἀποτομίας Φλάχχου χαὶ τῶν ὄχλων, 

ὧν ἀπέλαυσαν χαὶ γυναῖχες. οὐχ ἐν ἀγορᾷ γὰρ μόνον ἀλλὰ 
χαὶ ἐν μέσῳ τῷ ϑεάτρῳ χαϑάπερ αἰχμάλωτοι συνηρπάζοντο 
χαὶ ἐπὶ τὴν σχηνὴν ἐφ᾽ ὅτῳ δήποτε συχοφαντούμεναι παρή- 

94 
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90 γοντο μετά τινος ἀφορήτου χαὶ ἀργαλεωτάτης ὕβρεως" εἶτ᾽ 

ἐπειδὴ μὲν ἐγνωρίσϑησαν ἑτέρου γένους, ἀπελύοντο --- 
πολλὰς γὰρ ὡς Ἰουδαίας ἀχριβῆ μὴ ποιούμενοι τῆς ἀληϑείας 

᾿ τὴν ἔρευναν συνελάμβανον --- εἰ δ᾽ ἐφάνησαν ἡμέτεραι, 

προσέταττον οἱ ἀντὶ ϑεατῶν τύραννοι χαὶ δεσπόται γεγονότες 

χρέα χοίρεια διδόναι χομίζοντας. ὅσαι μὲν οὖν φόβῳ χολά- 
σεως ἀπεγεύσαντο, μηδὲν ἔτι δεινὸν προσυπομείνασαι ἀπε- 

λύοντο: αἱ δ᾽ ἐγχρατέστεραι βασανισταῖς παρεδίδοντο πρὸς 
αἰχίας ἀνηκέστους, ὅπερ τοῦ μηδὲν ἀδικεῖν αὐτὰς σαφεστάτη 

πίστις ἐστί. 
97 (12.) Πρὸς τοῖς εἰρημένοις οὐ δ ἑἕαυτοῦ μόνον ἀλλ᾽ 

ἤδη χαὶ διὰ τοῦ αὐτοκράτορος ἐζήτει καὶ ἐπενόει χαχοῦν 
ἡμᾶς. τιμὰς γάρ, ὅσας οἷόν τε ἦν χαὶ ἐπέτρεπον οἱ νόμοι, 

πάσας Γαΐῳ ψηφισάμενοι χαὶ ἐπιτελέσαντες ἔργοις ἀνέδομεν 
τὸ ψήφισμα αὐτῷ, δεηϑέντες, ἐπειδὴ πρεσβείαν αἰτησαμένοις 

98 οὐχ ἂν ἐπέτρεψεν, ἵνα διαπέμψηται δ αὑτοῦ. ἀναγνοὺς δὲ 
χαὶ ἑχάστῳ τῶν ἐν τῷ ψηφίσματι πολλάχις τῇ χεφαλῇ 

συνεπινεύσας, ὑπομειδιῶν χαὶ γεγανωμένος ἣ προσποιούμενος 

τὸν ἡδόμενον, «,(ἀποδέχομαι πάντας ὑμᾶς““ ἔφη ,.τῆς εὐσεβείας 

χαὶ πέμψω, χαϑάπερ αἰτεῖσϑε, ἣ πρεσβευτοῦ τάξιν ἐχπλήσω, 
99 ἵν αἴσϑηται [Γάιος τῆς ὑμετέρας εὐχαριστίας. μαρτυρήσω δὲ 

χαὶ αὐτὸς ὅσα σύνοιδα τῷ πλήϑει τῶν εἰς χοσμιότητα χαὶ 

εἰς εὐπείϑειαν προστιϑεὶς οὐδέν ἢ γὰρ ἀλήϑεια αὐταρκέστατος 
100 ἔπαινος.“ ἐπὶ ταύταις ταῖς ὑποσχέσεσι γεγηϑότες εὐχαρι- 

στοῦμεν, ὡς ἤδη ταῖς ἐλπίσι παρανεγνωσμένου [᾿αἴῳ τοῦ 

ψηφίσματος. χαὶ γὰρ ἣν εἰχός, ἐπειδὴ πάνϑ᾽ ὅσα διὰ τῶν 

ὑπάρχων πέμπεται μετὰ σπουδῆς [ ἀνυπέρϑετον ἔχει τὴν 

101 παρ ἡγεμόνι διάγνωσιν. ὃ ὃὲ πολλὰ χαίρειν φράσας οἷς 

διενοήϑημεν, οἷς εἶπεν, οἷς ὡμολόγησε, τὸ ψήψισμα παρ᾽ 
ἑαυτῷ παραχατέσχεν, ἵνα μόνοι τῶν ὑφ᾽ ἥλιον ἀνθρώπων 

ἐχϑροὶ νομισϑῶμεν. ταῦτ᾽ οὐ διηγρυπνηχκότος ἦν ἐχ πολλοῦ 

χαὶ περιεσχεμμένου τὴν χαϑ᾽. ἡμῶν ἐπιβουλήν, ἀλλὰ μὴ κατ 
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ἀπόνοιαν αὐτοσχεδιάζοντος ἀχαίρῳ φορᾷ χαὶ παραγωγῇ τινὶ 
λογισμοῦ; ϑεὸς δ᾽ ὡς ἔοιχεν, ᾧ μέλει τῶν ἀνθρωπείων πραγ-102 

μάτων, τοὺς ϑῶπας αὐτοῦ λόγους χαὶ χεχομψευμένους ἐπὶ 
φεναχισμῷ χαὶ τὸ τῆς ἐχνόμου διανοίας βουλευτήριον, ἐν 

ᾧ χατεστρατήγει, προβαλλόμενος, λαβὼν οἶκτον ἡμῶν, ἀφορμὴν 

οὐχ εἰς μαχρὰν ἐμπαρέσχε τοῦ μὴ ψευσθῆναι τῆς ἐλπίδος. 
᾿Αγρίππας γὰρ ἐπιδημήσας ὁ βασιλεὺς διηγησαμένοις ἡμῖν!08 
τὴν ἐκ Φλάχχου γενομένην ἐπιβουλὴν ἐπανορϑοῦται τὸ πρᾶγμα 
χαὶ ὑποσχόμενος τὸ ψήφισμα διαπέμψεσϑαι λαβὼν ὡς ἀχούο- 
μεν ἔπεμψεν, ἀπολογησάμενος χαὶ περὶ τοῦ χρόνου, ὡς οὐχ 
ὀψὲ μαϑόντων εὐσεβεῖν εἰς τὸν εὐεργέτην οἶχον, ἀλλ ἐξ 

΄ 

ἀρχῆς μὲν σπουδασάντων, ἐπηρείᾳ ὃὲ τοῦ προεστῶτος τὴν 

χαίριον ἐπίδειξιν ἀφαιρεϑέντων. ἐπὶ δὴ τούτοις ἤρξατο!θά 

χονίεσϑαι χατ αὐτοῦ ἢ ὑπέρμαχος μὲν χαὶ παραστάτις 

ἀδιχουμένων τιμωρὸς δ᾽ ἀνοσίων χαὶ ἔργων χαὶ ἀνθρώπων 
δίχη. πρῶτον μὲν γὰρ χαινοτάτην ὑπέμεινεν ὕβριν χαὶ συμ- 

φορὰν οὐδενὶ τῶν πάλαι γενομένην ὑπάρχων, ἀφ᾽ οὗ τὴν 
ἡγεμονίαν ὃ Σεβαστὸς οἶκος ἀνήψατο γῆς χαὶ ϑαλάττης. 

ἔνιοι γὰρ καὶ ἐπὶ Τιβερίου χαὶ ἐπὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Καί-10ῦ 
σαρος τῶν διεπόντων τὰς ἐπιχρατείας, τὴν ἐπιμέλειαν χαὶ 
προστασίαν εἰς δυναστείαν χαὶ τυραννίδα μεϑαρμοσάμενοι, 

τὰς χώρας ἐνέπλησαν χαχῶν ἀνηχέστων δωροδοχίαις, ἁρπαγαῖς, 
χαταδίχαις, τῶν μηδὲν ἡμαρτηχότων ἐλάσεσι χαὶ φυγαῖς, 

τῶν δυνατῶν ἀχρίτοις ἀναιρέσεσιν: οὺς μετὰ τὸν δρισϑέντα 
χρόνον τῆς ἀρχῆς ἐπανελϑόντας εἰς Ῥώμην οἱ αὐτοχράτορες 
λόγον χαὶ εὐθύνας τῶν πεπραγμένων ἤτουν, χαὶ μαλισϑ᾽ 

δπότε πρεσβεύσαιντο αἱ ἀδιχηϑεῖσαι πόλεις. τότε γὰρ χοινοὺς 100 

παρέχοντες ἑαυτοὺς διχαστάς, ἐξ ἴσου χαὶ τῶν κατηγόρων χαὶ 

τῶν ἀπολογουμένων ἀχροώμενοι, μηδενὸς ἀχρίτου προχατα- 

τινώσχειν ἀξιοῦντες, ἐβράβευον οὔτε πρὸς ἔχϑραν οὔτε πρὸς 
χάριν, ἀλλὰ πρὸς τὴν φύσιν τῆς ἀληϑείας τὰ δόξαντα εἶναι 
δίκαια. Φλάχχῳ δ᾽ οὐ μετὰ τὴν ἀρχὴν ἀλλ᾽ ἐμπροϑέσμως!01 
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προὐπήντησεν ἣ μισοπόνηρος δίχη ταῖς ἀμέτροις ὑπερβολαῖς 

ὧν ἠδίκει χαὶ παρηνόμει δυσχεράνασα. 

108 (13.) Γίνεται δ᾽ ὃ τρόπος αὐτῷ τῆς συλλήψεως τοιόσδε. 
ὑπέλαβεν ἤδη τὸν [ἄιον περὶ ὧν ὕποπτος ἣν ἐξευμενίσϑαι, 

τὰ μὲν ἐπιστολιμαίοις γράμμασιν, ἃ χολαχείας ἣν ὑπέρμεστα, 
τὰ δὲ ἐν οἷς δημηγορῶν πολλάχις ἐθεράπευε λόγους ϑῶπας 

'χαὶ μαχρὰς ῥήσεις πεπλασμένων ἐγχωμίων συνείρων, τὰ 

δὲ χαὶ ἐχ τοῦ σφόδρα εὐδοχιμεῖν παρὰ τῷ πλείστῳ μέρει 

Ι09τῆς πόλεως. ἔλαϑε δ᾽ αὑτὸν ἀπατῶν: ἀβέβαιοι γὰρ αἱ τῶν 
πονηρῶν ἀνϑρώπων ἐλπίδες, εἰχαζόντων μὲν τὰ χρηστότερα, 

τὰ δὲ παλίμφημα χαὶ ὧν ἄξιοι τυγχάνειν εἰσὶ πασχόντων. 

πέμπεται μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας Βάσσος ἑχατοντάρχης 
ὑπὸ [Γαΐου χειροτονηϑεὶς μετὰ τῆς τάξεως τῶν στρατιωτῶν, 

110 ἧς ἀφηγεῖτο. σχάφους δ᾽ ἐπιβὰς τῶν μάλιστα ταχυναυτούν- 

των ὀλίγαις ἡμέραις πρὸς τοῖς λιμέσι γίνεται τῆς ᾿Αλεξαν- 

δρείας κατὰ τὴν ΦπΕον νῆσον περὶ δείλην ἑσπέραν χαὶ χελεύει 

τῷ ἘἸβερλυτη βΈχΕΙΣ ἡλίου χαταδύσεως ἔξω ϑαλαττεύειν, 

τεχνάζων τὸ ἀνεπίφαντον ἕνεχα τοῦ μὴ ταραισθήμενον 
Φλάχχον χαὶ βουλευσάμενόν τι νεώτερον ἄπραχτον αὐτῷ 

111 τὴν ὑπηρεσίαν ἐργάσασϑαι. γενομένης δ᾽ ἑσπέρας, ἣ μὲν 
ναῦς προσέσχεν, ὃ δὲ Βάσσος μετὰ τῶν ἰδίων ἀποβὰς προΐει, 

υήὴτε γνωρίζων τινὰ μήτε γνωριζόμενος ὑπό του. στρατιώτην 

δέ τινα τῶν ἐν τοῖς τετραδίοις. φυλάχων χαϑ' ὁδὸν εὑρὼν 

χελεύει δειχνύναι τὴν οἰχίαν τοῦ στρατάρχου: τούτῳ γὰρ 
ἐβούλετο τὸ ἀπόρρητον ἀνενεγχεῖν, ἵνα, χἂν δέῃ πολυχειρίας, 

Π2ἔχῃ τὸν συναγωνιούμενον. πυϑόμενος δ᾽ αὐτὸν ἑστιᾶσϑαι 
παρά τινι σὺν Φλάχχῳ, μηδὲν τάχους ἀνιεὶς συνέτεινεν ἄχρι 

- » “ λ τ λ ΤΩΣ ἘΞ ν᾿ ΄ Ἕ »-» - ἤ; ΄ 
τῆς τοῦ χεχληχότος οἰχίας --- Στεφανίων ἣν τῶν τοῦ Τιβερίου 
Καίσαρος ἀπελευϑέρων, παρ᾽ ᾧ χατήγοντο -- χαὶ μιχρὸν 

ἄποϑεν ὑποστείλας ἐχπέμπει τινὰ τῶν ἰδίων χατασχεψόμενον 

εἰς ἀχόλουϑον ἀσχήσας, σόφισμα τοῦ μηδένα συναισϑέσϑαι. 

παρελϑὼν δὲ εἰς τὸ συμπόσιον ὡς ἕνός τινος τῶν παρα- 
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τυγχανόντων οἰχέτης, ἅπαντα μετ᾽ ἀκριβείας ππ ρησες 

ἐπανελϑὼν ἐμήνυσε τῷ Βάσσῳ. γνοὺς δὲ τὸ περὶ τὰς εἰσό- 119 
ὃους ἀφύλαχτον χαὶ τὴν περὶ τὸν Φλάχχον ὀλιγότητα --- 
υόλις γὰρ δέχα ἢ πεντεχαίδεχα τῶν διαχονιχῶν ἀνδραπόδων 

΄ι ἐπηχολουϑήχει --- σύνϑημα δοὺς τοῖς περὶ αὑτὸν εἰσέδραμεν 

ἐξαίφνης, χαὶ τῶν στρατιωτῶν οἱ μὲν παρὰ τὸ συμπόσιον 

ἐπιστάντες ὑπεζωσμένοι τὰ ξίφη χυχλοῦσιν αὐτὸν οὐ προϊδό- 

μενον" ἐτύγχανε γὰρ καὶ πρόποσίν τινι διδοὺς καὶ φιλοφρονού- 
᾿ ΄ » ΄ ν - ΄ ΄ 

μενος τοὺς παρόντας. εἰς μέσον δὲ τοῦ Βάσσου παρελϑόντος. 114 

10 ἰδὼν εὐθὺς ὑπ᾽ ἐχπλήξεως ἀχανὴς γίνεται χαὶ βουλόμενος 

ἀναστῆναι, τὴν ἐν χύχλῳ φρουρὰν ϑεασάμενος, ἔγνω χαὶ 
πρὶν ἀχοῦσαι, τί βούλεται [Γάιος ἐπ᾽ αὐτῷ χαὶ τί προστέταχται 

τοῖς ἤχουσι χαὶ τί παραυτίκα μελλήσει ὑπομένειν: δεινὸς 

γὰρ ὃ νοῦς τὰ χατὰ μέρος ἐν χρόνῳ μαχρῷ γινόμενα πάνϑ᾽ 

ὅ84Μ. ἅμα ἰδεῖν χαὶ πάντων ἀϑρόων ἀχοῦσαι. τῶν μὲν ᾿ οὖν 11 
ῳ ’ σ 3 Ἢ [4 ν 5, 

16 συνδειπνούντων ἔχαστος ἄναστας ὑπὸ ὄξους ἔπε 
ἃὋἝ.’ 

ἐπεπήγει, μή τις ὥρισται χαὶ τοῦ συνεστιαϑῆναι δίχη" φεύγειν 

ἐφρίχει χαὶ 

τὰρ οὔτ᾽ ἀσφαλὲς ἣν οὔτ᾽ ἄλλως ἐνεδέχετο, προχατεχομένων 

τῶν εἰσόδων. ὃ δὲ ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν τοῦ Βάσσου χελεύ- 

90 σαντος ἀπάγεται, τελευταίαν ταύτην ἀνάλυσιν ἐχ συμποσίου 

ποιησάμενος" ἔδει γὰρ ἀφ᾽ ἑστίας ἄρξασϑαι τὴν δίχην χατὰ 
τοῦ μυρίους ἀνεστίους οἴχους οὐδὲν ἠδιχηχότων ἀνθρώπων 

ἐργασαμένου. 
(14.2) Τοῦτο καινότατον ὑπέμεινε Φλάχχος ἐν χώρα. "0 

25 ἧς ἀφηγεῖτο, πολεμίου τρόπον ζωγρηϑεὶς ἕνεχά μοι δοχῶ 

τῶν Ἰουδαίων, οὃς ἄρδην ἀφανίσαι διεγνώχει λιμοδοξῶν. 

ἐναργὴς δὲ πίστις χαὶ ὁ χρόνος τῆς συλλήψεως" ἑορτὴ μὲν 

Ἰὰρ ἦν πάνδημος τοῖς Ιουδαίοις χατὰ τὴν μετοπωρινὴν ἰση- 

μερίαν, ἐν ἧ διάγειν ᾿Ιουδαίοις ἔϑος ἐν σχηναῖς. οὐδὲν δὲ ΠΠ7 

80 τῶν ἐν ἑορτῇ συνόλως ἀπετελεῖτο, τῶν μὲν ἀρχόντων ἔτι 

χαϑειργμένων μετὰ τὰς ἀνηχέστους χαὶ ἀφορήτους αἰχίας 

χαὶ ὕβρεις, τῶν δὲ ἰδιωτῶν τάς τε ἐχείνων συμφορὰς ἅπαντος 
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-Ὁ 9 Ξ ἌΣ »: κι 3 τἷςἊὩ - ἐ , α τοῦ ἔϑνους χοινὰς νομιζόντων χαὶ ἐπὶ ταῖς ἐξαιρέτοις, ἃς 
118 ἰδίᾳ ἕχαστος ὑπέμεινεν. οὐ μετρίως χατηφούντων. τὰ γὰρ 

ἀνιαρὰ διπλασιάζεσϑαι φιλεῖ μάλιστα ἐν ἑορταῖς τοῖς μὴ δυνα- 
μένοις ἑορτάζειν, στερήσει τε ἱλαρᾶς εὐθυμίας, ἣν πανήγυρις 
2 [α - ᾿ “ λύ ς ΡΥ ἡ ἐξ λί δὲ ἐπιζητεῖ, χαὶ μετουσίᾳ λύπης, ὑφ᾽ ἧς ἐξετραχηλίζοντο, μηδὲν 

119 ἄχος τῶν τοσούτων χαχοπραγιῶν ἀνευρεῖν δυνάμενοι. σφόδρα 
δ᾽ ἔχουσιν ὀδυνηρῶς καὶ πεπιεσμένοις ἄχϑει βαρυτάτῳ --- 
συνείληντο δ᾽ ἐν ταῖς οἰχίαις, ἅτε νυχτὸς ἐπεχούσης --- ἧχόν 

2 ΄ δ ΄ ’ ς 3 ων τινες ἀπαγγέλλοντες τὴν γενομένην σύλληψιν. οἱ δ᾽ ἀπόπειραν 

εἶναι νομίσαντες, οὐχ ἀλήϑειαν, ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τῷ χατα- 
120 ερτομεῖσϑαι χαὶ ἐνεδρεύεσϑαι δοχεῖν ὠδυνῶντο. ϑορύβου 

δ᾽ ὄντος χατὰ τὴν πόλιν χαὶ τῶν νυχτοφυλάχων ἄνω χάτω 

διαϑεόντων χαί τινων ἱππέων εἰς τὸ στρατόπεδον χαὶ ἀπὸ 
τοῦ στρατοπέδου τάχει συντόνῳ μετὰ σπουδῆς ἀντεξελαυνόν- 
των, τῷ τοῦ πράγματος ἀήϑει χινηϑέντες τινὲς προῆλϑον 
ἐχ τῶν οἰχιῶν χατὰ πύστιν τοῦ συμβεβηχότος: ἐφαίνετο 

121 γὰρ εἶναί τι νεώτερον. ὡς δ᾽ ἤσϑοντο τὴν ἀπαγωγὴν χαὶ 
τὸν Φλάχχον ἐντὸς ἀρχύων ἤδη γεγενημένον, προτείνοντες 
τὰς χεῖρας εἰς οὐρανὸν ὕμνουν χαὶ παιᾶνας ἐξῆρχον εἰς τὸν 

ἔφορον ϑεὸν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, οὐχ ἐφηδόμεϑα“, 
λέγοντες οὦ δέσποτα, τιμωρίαις ἐχϑροῦ, δεδιδαγμένοι πρὸς 

“- -' - , 5 σῳ " ν ᾿ ,ὔ 5 τῶν ἱερῶν νόμων ἀνϑρωποπαϑεῖν: ἀλλὰ σοὶ διχαίως εὐχαρι- 

στοῦμεν οἶχτον χαὶ ἔλεον ἡμῶν λαβόντι χαὶ τὰς συνεχεῖς 
122 χαὶ ἐπαλλήλους | χαχώσεις ἐπιχουφίσαντι. “ παννυχοι δὲ 

διατελέσαντες ἐν ὕμνοις χαὶ ὠδαῖς χαὶ ἅμα τῇ ἕῳ διὰ πυλῶν 
ἐχχυϑέντες ἐπὶ τοὺς πλησίον αἰγιαλοὺς ἀφιχνοῦνται --- τὰς 

γὰρ προσευχὰς ἀφήρηντο --- χἀν τῷ καϑαρωτάτῳ στάντες 
128 ἀνεβόησαν ὁμοθυμαδόν: ..γὙΧν χαὶ ϑαάλατταν, ἀέρα τε χαὶ 

οὐρανόν, τὰ μέρη τοῦ παντὸς χαὶ σύμπαντα τὸν χόσμον, ὦ 
υέγιστε βασιλεῦ ϑνητῶν χαὶ ἀϑανάτων, παραχαλέσοντες εἰς 

εὐχαριστίαν τὴν σὴν ἥχομεν, οἷς μόνοις ἐνδιαιτώμεϑα, τῶν 
ἄλλων ὅσα δημιουργεῖται πρὸς ἀνθρώπων ἐληλαμένοι χαὶ 
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ΟῚ - 

στερόμενοι πόλεως χαὶ τῶν ἐν πόλει δημοσίων χαὶ ἰδιωτιχῶ 
περιβόλων, ἀπόλιδες χαὶ ἀνέστιοι μόνοι τῶν ὑφ᾽ ἥλιον ἐξ 

- » ΩΣ Ε " ε Α ΄ Ἔα δὶ κ ν, 

ἐπιβουλῆς ἄρχοντος γενόμενοι. χρηστὰς ὑπογράφεις ἡμῖν 124 
2 ΩΣ Χ " - - ΄ 2 ΄ »»Ἄ ἐλπίδας χαὶ περὶ τῆς τῶν λειπομένων ἐπανορϑώσεως, δὴ 

ταῖς ἡμετέραις λιταῖς ἀρξάμενος συνεπινεύειν, εἴ γε τὸν χοινὸν 
ἐχϑρὸν τοῦ ἔϑνους καὶ τῶν ἐπ’ αὐτῷ συμφορῶν ὑφηγητὴν 

Ἃ »,. , ΄ Ἁ 5 ΄ δι, κ ΄- ϑ 

χαὶ διδάσχαλον μέγα πνέοντα χαὶ οἰηϑέντα διὰ ταῦτα εὐδοχι- 

μήσειν ἐξαίφνης χαϑεῖλες, οὐ πορρωτάτω γενόμενον, ἵν᾽ αὐ- 
ν αὐ ν Ὁ ΄- . κ᾿ [᾿ 5 4 [« - σϑόμενοι δι᾿ ἀχοῆς οἱ χαχῶς πεπονθότες ἀμβλύτερον ἡσϑῶσιν, 

ἀλλ ἐγγὺς ΄ ΄, ΄ 5 Σ φ τὸν .᾿ ἊΝ Ρ Χ Ἱὺς οὑτωσί, μόνον οὐχ ἐν ὄψει τῶν ἠδικημένων, πρὸς 
τρανοτέραν φαντασίαν τῆς ἐν βραχεῖ καὶ παρ᾽ ἐλπίδας ἐπ- 

εξόδου. “ 
15.) Τρίτον δ᾽ ἔτι πρὸς τοῖς εἰρημένοις χἀχεῖνό μοι132ὅ ἐ μ 

δοχεῖ ϑείᾳ προνοίᾳ συμβῆναι. ἐπειδὴ γὰρ ἀναχϑεὶς ἀρχο- 
μένου χειμῶνος --- ἔδει γὰρ αὐτὸν χαὶ τῶν ἐν ϑαλάττῃ 

φοβερῶν ἀπολαῦσαι τὰ στοιχεῖα τοῦ παντὸς ἀσεβημάτων 
ἀναπλήσαντα --- μυρία πονηϑεὶς μόλις ἦλϑεν εἰς ᾿Ιταλίαν, 

»54(Ἃ(ὐ ΄ ΕΔ. Ἂς: Ἐνῶ ΄ 7] ἄξω 4 (2 εὐϑὺς ἐχδέχονται τὰς ἐπ᾿ αὐτῷ χατηγορίας δύο τῶν ἐχϑίστων, 
) ΄ - ΄ 

Ισίδωρός τε χαὶ Λάμπων, οἱ πρὸ μιχροῦ μὲν τάξιν εἶχον 120 

ὑπηχόων δεσπότην καὶ εὐεργέτην καὶ σωτῆρα χαὶ τὰ τοιαῦτα 

ἀναχαλοῦντες, νυνὶ δ᾽ ἀντιδίκων οὐχ ἰσόρροπον ἀλλὰ δυνατω- 
Ἂ - - ΄ 

τέραν ἰσχὺν ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος ἐπιδειχνυμένων, οὐ μόνον 
σ - - » Ἁ Ν Ἂ ἕνεχα τοῦ ϑαρρεῖν τοῖς δικαίοις, ἀλλ᾽, ὃ δὴ μέγιστον ἦν, ὅτι 
τὸν πρύτανιν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ἐχϑρὸν ἑώρων 
ἄσπονδον αὐτῷ, μέλλοντα σχῆμα μὲν ὑποδύεσϑαι διχαστοῦ, 
προνοίᾳ τοῦ μὴ δοχεῖν ἀχρίτου τινὸς προχαταγινώσχειν, ἔργον 
. - 5» δ᾽ ἐπιδείχνυσϑαι δυσμενοῦς, πρὸ χατηγορίας χαὶ ἀπολογίας 
» - - , ᾽ ΄ 

ἤδη τῇ ψυχῇ κχατεγνωχότος χαὶ τὰς ἀνωτάτω τιμωρίας 
3 -Ὁ Ἀ σ ΄ "- ὡριχότος ἐπ’ αὐτῷ. χαλεπὸν δ᾽ οὐδὲν οὕτως, ὡς ὑπ᾽ ἐλατ- 127 

΄ ΄ » ΄ 

τόνων χρείττους χαὶ πρὸς ὑπηχόων ἄρχοντάς ποτε γενομένους 
χατηγορεῖσϑαι, ὥσπερ ἂν εἰ χαὶ δεσπότας ὑπ᾽ οἰχοτρίβων ἢ 

ἀργυρωνήτων. 
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7 ) ΄ - 

128 (16.) ᾿Αλλ ἦν, ὡς ἔοικε, τοῦτο χουφότερον χαχὸν 
συγχρινόμενον ἑτέρῳ μείζονι. οὐ γὰρ ἁπλῆν τινα τάξιν 
ἔχοντες ὑπηχόων αἰφνίδιον ἐπέϑεντο ταῖς χατηγορίαις  ἐπ- 

αποηδυσάμενοι χαὶ συμφρονήσαντες, ἀλλὰ χαὶ τὸν πλεῖστον 

χρόνον τῆς ἐπιτροπῆς ἣν ἐπετρόπευσε τῆς χώρας ἐχ πάντων 

οὗτοι μάλιστ αὐτῷ δι ἀπεχϑείας ἐγεγένηντο: Λάμπων μὲν 
ἀσεβείας τῆς εἰς Τιβέριον Καίσαρα δίκην σχὼν χαὶ ἐπὶ διετίαν 

129 τριβομένου τοῦ πράγματος ἀπειρηχώς. ὑπερϑέσεις γὰρ χαὶ 
ἀναβολὰς ὃ διχαστὴς ἐϑελοχαχῶν ἐσχήπτετο βουλόμενος, χἂν 
ἀποφύγῃ τὸ ἔγχλημα, τὸν γοῦν περὶ μέλλοντος ἀδήλου φό φύγῃ τὸ ἔγχλημα, Ἰοῦν περὶ μέλλοντος ἀδήλου φόβον 
πρὸς μήχιστον χρόνον ἐπιχρεμάσας αὐτῷ ζωὴν ὀδυνηροτέραν 

΄ -" ) -“ - ᾿Ν 

Ι80ϑανάτου παρασχεῖν. εἶθ᾽ ὕστερον χαὶ ὅτε νιχᾶν ἔδοξεν, 
᾿ ᾿ δι τν Ἂ Ω- », ᾿ ᾿ ΄ " εἰς τὴν οὐσίαν ἐπηρεασϑῆναι ἔφασχεν -- ἠναγχάσϑη γὰρ 

γυμνασιαρχεῖν ---, ἤτοι τῷ γλίσχρος καὶ ἀνελεύϑερος εἶναι 

περὶ τὰς δαπάνας, προφασιζόμενος τὸ μὴ χεχτῆσϑαι πρὸς 

τοσαύτην ἀφϑονίαν ἀναλωμάτων ἱχανὴν οὐσίαν, ἢ τῷ ὄντι 
ν δὰ οἤ ᾿ ν ᾿ χ 5 5. οὖ 2 - 2 

μὴ χεχτημένος, ἀλλὰ πρὶν μὲν εἰς ἀπόπειραν ἐλϑεῖν ἐπι- 

φάσχων τὸν πάνυ πλούσιον, ἐν δὲ τῇ δοχιμασίᾳ μὴ φανεὶς 
ἄγαν πολυχρήματος ἀἄνϑρωπος, ὅσα ἐχτήσατο σχεδὸν ἅπαντα 

131 ἐξ ἀδιχημάτων περιποιησάμενος: προσεστὼς γὰρ τοῖς ἢγε- 

υόσιν, ὁπότε διχάζοιεν, ὑπεμνηματίζετο τὰς δίχας εἰσάγων 

ὡς ἔχων τάξιν, εἶτα τὰ μὲν ἀπήλειφεν ἢ παρῇε!: ἐχών, τὰ 
Ἂ 5 ΄ ΄ Υ )}σ ΡΥ ΟΣ ,΄ 
δ᾽ οὐ λεχϑέντα προσενέταττεν, ἔστι ὃ ὅτε χαὶ ὑπηλλάττετο 

μεταποιῶν χαὶ μετατιϑεὶς χαὶ στρέφων ἄνω χάτω τὰ γράρ- 
κ᾿ ψ -“ ΟΥ̓ λ ΄ [4 » 5 

ματα, χατὰ συλλαβήν, μᾶλλον δὲ καὶ χεραίαν ἑκάστην ἄἀργυρο- 
- ς ᾿, [δ᾿ ΄ ΄ ἣω σ ρ 

132 λογῶν ὃ γραμματοχύφων: ὃν πολλάχις ὃ δῆμος ἅπας ὁμοῦυ- 

μαδὸν εὐθυβόλως χαὶ εὐσχύπως χαλαμοσφάχτην ἐξεχήρυξεν, 
ν᾿ ὙΨὙ ἣν Ἁ 5 ΄ Ἁ Ὁ 9 

οἷς ἔγραφε μυρίους [χαὶ] ἀνελόντα χαὶ ζῶντας ἀϑλιωτέρους 
τῶν ἀποθανόντων ἀπεργασάμενον, οἱ δυνάμενοι νιχᾶν χαὶ 

περιουσιάζειν ἧτταν χαὶ πενίαν ἀδιχωτάτην ὑπέμειναν, ὠνησα- 

μένων ἀμφότερα τῶν ἐχϑρῶν παρὰ τοῦ τὰς ἀλλοτρίας οὐσίας 
2 , . ΄ ᾿ς 43.“ 1Ὲ} ι ᾿ Ξ ᾿ 

138 ἐπευωνίζοντος χαὶ πιπράσχοντος. ἀμήχανον μὲν γὰρ ἣν τοὺς 

Ρ. ὅϑ0» 
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ἡγεμόνας τοσαύτης χώρας ἐπιτροπεύοντας, ἀεὶ χαινοτέρων 

ἐπεισρεόντων ἰδιωτιχῶν τε χαὶ δημοσίων πραγμάτων, ἁπάντων 

μεμνῆσϑαι, χαὶ ταῦτα οὐ διχάζοντας μόνον, ἀλλὰ χαὶ λογισμοὺς 
τῶν προσόδων χαὶ δασμῶν λαμβάνοντας, ὧν ἣ ἐξέτασις τὸν 

πλείονα τοῦ ἐνιαυτοῦ χρόνον ἀνήλισχεν. ὁ δὲ φυλάττειν 134 
ἐπιτραπεὶς τὴν ἀναγχαιοτάτην παραχαταϑήχην, τὰ δίχαια 

χαὶ τὰς ἐπ’ αὐτοῖς ὁσιωτάτας γνώμας, ἐνεπορεύετο τὴν 
λήϑην τῶν διχαστῶν, τοὺς μὲν νιχᾶν ὀφείλοντας γράφων ἐν 
Ἡττημένοις, τοὺς δ᾽ ἥττᾶσϑαι μετὰ τὸν ἐπάρατον μισϑὸν ἢ 

χυριώτερον εἰπεῖν τὸ μίσϑωμα ἐν νενιχηχόσιν. 

(4(1.)» 1] Ὃ μὲν δὴ Λάμπων τοιοῦτος ὧν ἐφειστήχει 135 
χατήγορος, ὃ δ᾽ ᾿Ισίδωρος οὐχ ἀποδέων τὴν μοχϑηρίαν, ἄν- 
ϑρωπος ὀχλιχός, δημοχόπος, ταράττειν χαὶ συγχέειν πράγματα 

μεμελετηχώς, ἐχϑρὸς εἰρήνῃ χαὶ εὐσταϑείᾳ, στάσεις χαὶ ϑορύ- 
βους χατασχευάσαι μὲν οὐχ ὄντας, γενομένους δὲ συγχροτῇσαι 

χαὶ συναυξῆσαι δεινός, ὄχλον ἀσύνταχτον χαὶ πεφορημένον 
ἐχ μιγάδων χαὶ συγχλύδων ἡρμοσμένον περὶ αὑτὸν ἔχειν 
ἐσπουδαχώς, ὃς εἰς μοίρας χαϑάπερ τινὰς συμμορίας διανε- 

νέμηται. ϑίασοι χατὰ τὴν πόλιν εἰσὶ πολυάνϑρωποι, ὧν 180 
χατάρχει τῆς χοινωνίας οὐδὲν ὑγιές, ἀλλ᾽ ἄχρατος χαὶ μέϑη 
χαὶ παροινίαι χαὶ ἣ τούτων ἔχγονος ὕβρις" σύνοδοι χαὶ χλῖναι 

προσονημάζονται ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων. ἐν ἅπασι τοῖς ϑιάσοις 187 

ἢ τοῖς πλείστοις ὃ Ἰσίδωρος τὰ πρωτεῖα φέρεται καὶ λέγεται 
ὃ συμποσίαρχος, ὃ χλινάρχης, ὃ ταραξίπολις. εἶτα ὅταν τι 
βουληϑῇ διαπράξασϑαι τῶν ἀλυσιτελῶν, ἀφ᾽ ἑνὸς συνθήματος 
ἀϑρόως συνέρχονται χαὶ τὸ χελευσϑὲν λέγουσι χαὶ δρῶσι. 

χαί ποτε τῷ Φλάχχῳ δυσχεράνας, ὅτι δόξας παρ᾽ αὐτῷ τις 138 
εἶναι χατ᾽ ἀρχὰς οὐχκέϑ᾽ ὁμοίως αὖϑις ἐσπουδάζετο, μισϑοδο- 
τήσας τοὺς ἀλειφοβίους χαὶ φωνασχεῖν εἰωϑότας, οἷ τὰς 
χαταβοήσεις ὥσπερ ἐπ᾽ ἀγορᾶς πιπράσχουσι τοῖς ἔχουσιν 
ὠνητιχῶς, παραχελεύει συνελϑεῖν εἰς τὸ γυμνάσιον. οἱ δὲ 189 

πληρώσαντες αὐτὸ τοῦ Φλάχχου ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς προφάσεως 
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χατηγόρουν, ἀγένητα πλάττοντες ἐγχλήματα χαὶ ψευδεῖς ῥήσεις 
δι᾿ ἀναπαίστων χαὶ μαχρὰς συνείροντες, ὡς χαταπεπλῇχϑαι 
μὴ μόνον Φλάχχον ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τῷ παραλόγῳ 
χαί, ὅπερ ἣν, συμβαλεῖν, ὅτι πάντως ἐστί τις ᾧ χαρίζονται, 
υμἦτ᾽ αὐτοί τι πεπονθότες ἀνήκεστον μήτε τὴν ἄλλην πόλιν 

140εὖ εἰδότες πλημμεληϑεῖσαν. ἔπειτα βουλευομένοις ἔδοξε 
συλλαβεῖν τινας χαὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀχρίτου χαὶ αἰφνιδίου 
μανίας χαὶ λύττης πυνϑάνεσϑαι. οἱ δὲ συλληφϑέντες ἄνευ 

βασάνων ὁμολογοῦσι τάληϑές, ἅμα χαὶ τὰς διὰ τῶν ἔργων 
΄ 5 , εἰ . Ω 2 , ᾿ Υ πίστεις ἐφαρμόζοντες, τὸν διομολογηϑέντα μισϑόν, τὸν ἤδη 

δεδομένον, τὸν χαϑ’ ὑποσχέσεις ὕστερον δοϑησόμενον, τοὺς 
ἐπὶ τὴν διανομὴν αἱρεϑέντας ὡς ἂν ἡγεμόνας τῆς στάσεως, 

14] τὸν τόπον, τὸν χαιρόν, ἐν ᾧ γέγονεν ἣ δωροδοχία. πάντων 
μν) ς 5» 5» ΄ Υ “Ὁ ΄ - 

δ΄, ὡς εἰχός, ἀγαναχτούντων χαὶ τῆς πόλεως χαλεπῶς 

φερούσης ἐπὶ τῷ τὴν ἐνίων ἀγνωμοσύνην προσαναμάττεσϑαι 

τοὔνομ᾽ αὐτῆς, ἔδοξε τὸ χαϑαρώτατον τοῦ δήμου μετα- 

πεμψαμένῳ τῇ ὑστεραίᾳ παραγαγεῖν τοὺς τὸν μισϑὸν ἐπινεί- 

μαντας, ἵνα χαὶ τὸν Ἰσίδωρον ἀπελέγξῃ καὶ ἀπολογήσηται 

περὶ τῆς αὑτοῦ πολιτείας ὡς ἀδίχως διαβληϑείς. αἰσϑόμενοι 
᾿Σ -Ὁ ὔ “5 ς “ ΄ γ ἮΝ 9 Ἁ " 

ὃξ τῆς παραγγελίας | οὐχ οἱ ἐν τέλει μόνον ἥχον, ἀλλὰ χαὶ 

ἢ σύμπασα πόλις, ἔξω τοῦ μέλλοντος ἀπελέγχεσϑαι μέρους 

142 ἐπὶ τῷ μεμισϑοδοτῆσϑαι. χαὶ οἱ μὲν ὑπηρετήσαντες τὴν 
᾿ ΄ ε ΄ ΟῚ Ε ΄ σ ΄ Υ 

χαλὴν ταύτην ὑπηρεσίαν ἀναβιβασϑέντες, ἵνα μετέωροι χαὶ 

ἐμφανεῖς εἶεν χαὶ γνωρίζοιντο πρὸς ἁπάντων, ἤλεγχον τὸν 
᾿Ισίδωρον ὡς αἴτιον τῶν ϑορύβων χαὶ τῶν βλασφημιῶν τῶν 

3 ἴω 5 » ΄ Ψ. ᾿ εἰς Φλάχχον γενομένων, οὐχ ὀλίγῳ πλήϑει παρασχόντα χαὶ 
148 ἀργύριον χαὶ οἶνον δι᾿ αὐτόν. ,ἐπεὶ πόϑεν“ ἔφασχον  ἣμῖν 

ἀφϑονία τοσαύτη; πένητές ἐσμεν καὶ μόλις τοὐφήμερον εἰς 
5 Ν Ἁ 5 - ΄ Ὁ ’ ’ ἈΝ ἣν: Ἂ αὐτὰ τὰ ἀναγχαῖα πορίζειν δυνάμεϑα. τί δὲ χαὶ δεινὸν 

ἐπεπόνϑειμεν ὑπὸ τοῦ ἥγεμόνος, ὡς βιασϑῆναι μνησιχαχεῖν; 

ἀλλ᾽ ὃ πάντων αἴτιος χαὶ δημιουργὸς ἐχεῖνος, ἀεὶ τοῖς εὖ 
144 πράττουσι βασχαίνων χαὶ εὐνόμῳ χαταστάσει πολέμιος.“ ἃ 
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γνωρίζοντες οἱ παρατυγχάνοντες --- τύποι γάρ τινες ἢ 

ἀρίδηλοι χαὶ χαραχτῆρες τὰ λεγόμενα τῆς τοῦ χατηγορουμένου 
προαιρέσεως --- ἀνεβόων, οἱ μὲν ἀτιμοῦν, οἱ δὲ φυγαδεύειν, 

οἱ δ᾽ αἴρειν" πλείους δ᾽ ἦσαν οὗτοι: πρὸς ος χαὶ οἱ ἄλλοι 
μετεβάλλοντο, ὡς ἅπαντας ὁμοθυμαδὸν μιᾷ φωνῇ χεχρα- 
γέναι, χτείνειν τὸν χοινὸν λυμεῶνα, τὸν ἀφ᾽ οὗ παρῆλϑε 

χαὶ διέχυψεν ἐπὶ τὰ χοινά, μηδὲν μέρος τῆς πόλεως ἄνοσον 
ἐάσαντα. χαὶ ὃ μὲν ἕνεχα τοῦ συνειδότος ἀπεδίδρασχε σύλληψιν 148 

΄ 3 -- ΄ 

εὐλαβηϑείς. ὁ δὲ Φλάχχος οὐδὲν ἐπ αὐτῷ περιειργάζετο, 

γομίσας ἐχποδὼν ἑχουσίῳ γνώμῃ γεγονότος ἀστασίαστα χαὶ 

ἀνερίϑευτα τὰ χατὰ τὴν πόλιν ἔσεσϑαι. 

18.) Ταῦτ᾽ ἐμήχυνα, οὐγ ὑπὲρ τοῦ παλαιῶν ἀπομνη- 140 "η ; ξ ΣΙ 
μονεύειν ἀδιχημάτων, ἀλλὰ τεϑαυμαχὼς τὴν ἔφορον τῶν ἀν- 
ὑὕρωπείων δίχην, ὅτι οἱ ἐξ ἀρχῆς γενόμενοι δυσμενεῖς αὐτῷ 

ε Ι μ ᾿ ᾿ 

χαὶ οἷς ἐχ πάντων ἀπηχϑάνετο χαὶ ἐχληρώσαντο τὴν ἐπ᾽ 
αὐτῷ χατηγορίαν εἰς ἀνίας ὑπερβολήν οὐ γὰρ οὕτως ἐστὶ 

δεινὸν τὸ ἐγχαλεῖσϑαι ὡς τὸ πρὸς ὁμολογουμένων ἐχϑρῶν. 
« 7 3 ἰῇ » » Χ ς ΄ Ά ΟΝ 
ὃ δ᾽ οὐ χατηγορήϑη μόνον, ἄρχων πρὸς ὑπηχόων χαὶ ὑπὸ 147 

δυσμενῶν ἀεὶ γενομένων ὃ πρὸ μιχροῦ χύριος ὧν τῆς ἑχατέρου 
ζωῆς, ἀλλὰ χαὶ ἀνὰ χράτος ἡλίσχετο, διπλοῦν ἐχδεχόμενος 
Α , οἷ Ἄν ΣΌΝ - ν Εν» 2 ᾿ "ν χαχόν, τὸ μεϑ ἥττης γελᾶσϑαι πρὸς ἐχϑρῶν ἐφηδομένων, 

ὃ χαὶ ϑανάτου χεῖρόν ἐστι τοῖς εὖ φρονοῦσιν. εἶτα τις εὐφορία 148 
γίνεται χαχοπραγιῶν αὐτῷ τῆς τε γὰρ οὐσίας ἁπάσης εὐϑὺς 

ἐξίσταται, ἥν τε παρὰ γονέων ἐχληρονόμησε χαὶ ἣν αὐτὸς 
ἐχτήσατο, φιλόχοσμος ἐν τοῖς μάλιστα γεγονώς. οὐ γὰρ ὡς 

Ι ἐνίων πολυχρημάτων ὃ πλοῦτος ἀργὸς ἦν ὕλη. πάντα δ᾽ 
ἐξητασμένα πρὸς τὸ περίεργον, ἐκπώματα, ἐσϑῆτες, στρωμναί, 
ἔπιπλα, τἄλλα ὅσα οἰχίας χόσμος, ἔχλογα πάντα’ χαὶ πρὸς 149 

’ . ΄ ΕῚ ΄ - ΄ 

τούτοις ἣ οἰχετιχὴ ϑεραπεία, ἀριστίνδην ἐπιχριϑεῖσα χατά τε 
τὰς τῶν σωμάτων εὐμορφίας ὁμοῦ χαὶ εὐεξίας χαὶ χατὰ τὸ 
ἄπταιστον ἐν τῷ χρειώδει τῶν ὑπηρεσιῶν" ἐφ᾽ ὧν γὰρ ἦσαν 
ἕχαστοι τεταγμένοι, διέφερον, ὡς ἢ πρῶτοι νομίζεσϑαι τῶν 
ῬΒΪΟπὶβ. ὀρθὰ γο], ΥἹ. 8 
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τὰ αὐτὰ ἐπιτηδευόντων ἢ μηδενὸς δεύτεροι τὸ παράπαν. 

150 ἐναργὴς δὲ πίστις τὸ μυρίων δημοπράτων γενομένων οὐσιῶν, 

αἱ τῶν χαταχρίτων ἦσαν, μόνην τὴν τοῦ Φλάχχου ταμιευ- 

ϑῆναι τῷ αὐτοχράτορι, δίχα τινῶν ὀλίγων, ὑπὲρ τοῦ μὴ 

ἀτος ἐ οτος τὸν ἐπὶ τοῖς οὕτως ἑαλωχόσι τεϑέντα νόμον. ὃ 

15] δὰ δὲ τὴν ἀφαίρεσιν τῆς οὐσίας χατέγνωστο αὐτοῦ φυγή, 

ΣΕ ἁπάσης μὲν ἠλαύνετο τῆς ἠπείρου - τὸ δ᾽ ἐστὶ 

τὸ χαὶ ἄμεινον τμῆμα τῆς οἰχουμένης ---- ἐξ ἁπάσης 

δὲ νήσου τῶν εὐδαιμόνων. ἐμέλλησε γὰρ εἰς τὴν λυπροτάτην 

τῶν ἐν Αἰγαίῳ --- Γύαρα χαλεῖται --- διώχεσϑαι, μὴ παρα- 10 

χλήτῳ χρησάμενος Λεπίδῳ, δ ὃν Εν θα πη τ το το [υάρων 

10δ΄νδρον ἐγγυτάτω χειμένην. εἶτ᾽ ἐστέλλετο τὴν ἀπὸ Ῥώμης 

ἄχρι Βρε ντεσίου πάλιν ὁδόν, ἣν καὶ πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ἐστείλατο, 

χαϑ ὃν χαιρὸν ἀξ βοτον τὴ τῆς Αἰγύπτου χαὶ τῆς τ ρ 

Λιβύης ἐπίτροπος, ἵν᾽ αἱ τότε ϑεασάμεναι πόλεις αὐτὸν μέγα 18 

πνέοντα χαὶ τὸν ὄγχον τῆς εὐτυχίας ἐπιδειχνύμενον πάλιν 

158 ϑεάσωνταιί μεστὸν ἀτιμίας. ὃ δὲ δαχτυλοδειχτούμενος καὶ 

ὀνειδιζόμενος τῆς ἀϑρόας μεταβολῆς πιέζεται βαρυτέραις 

ἀνίαις, ἀεὶ χαινουμένης χαὶ ζωπυρουμένης αὐτῷ τῆς συμφορᾶς 

νεωτέρων (χαχῶν) προσϑήχαις, ἃ χαϑάπερ ἐν ταῖς νόσοις 20 

ὑποτροπιαζειν ἀγαγχαζοι χαὶ τὰς τῶν ἀρχαίων χαχοπραγιῶν 

ὑπομνήσεις, αἱ τέως ἔδοξαν Ἰπο ον τς 

184 (19.) Περαιωσάμενος δὲ τὸν Ἰόνιον κόλπον ἔπλει τὴν 

ἄχρι Κορίνϑου ϑάλατταν, ταῖς παράλοις τῶν ἐν Πελοποννήσῳ 

πόλεων ϑέα γινόμενος χατὰ πύστιν τῆς πονοῦν μεταβολῆς" 25 

ὁπότε γὰρ ἀποβαίη τῆς νεώς, συνέϑεον οἱ μὲν ποχϑηροὶ 

τὰς φύσεις ἐθελοχαχοῦντες, οἱ δ᾽ ἄλλοι συναλγήσοντες, οἷς 

55 ἔϑος ταῖς ἑτέρων τύχαις σωφρονίζεσϑαι. διελϑὼν δ᾽ ἀπὸ 

Λεχαίου τὸν ἸΙσϑμὸν εἰς τὴν ἀντιπέραν ϑάλατταν χαὶ 

χαταβὰς εἰς Κεγχρεάς, τὸ Κορίνθιον ἐπίνειον, ἀναγκάζεται 80 

πρὸς τῶν φυλάχων ἀναχώρησιν οὐδ᾽ Ἴπευπουν ἐνδιδόντων 

εὐθὺς ἐπιβὰς βραχείας ὁλχάδος  ἀνάγεσϑαι χαὶ πνεύματος ν. ὅ40} 
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ἐναντίου χαταρραγέντος μυρία ταλαιπωρηϑεὶς μόλις ἄχρι 
τοῦ [Πειραιῶς χατασύρεται. λήξαντος δὲ τοῦ χειμῶνος, παρ-156 

ἀμειψάμενος τὴν ᾿Αττιχὴν ἄχρι τῆς Σουνιάδος ἄχρας τὰς ἑξῆς 
λοιπὸν ἐπεραιοῦτο νήσους, τὴν Ἑλένην, τὴν Κίαν, τὴν Κύϑνον, 
τὰς ἄλλας ὅσαι χεῖνται στοιχηδὸν ἑξῆς μέχοι τῆς ἐφ᾽ ἣν τελευ- 

ταίαν ἐλϑεῖν ἔδει, τὴν ᾿Ανδρίων. ἣν πόρρωϑεν ἰδὼν ὃ χαχο-151 
δαίμων δαχρύων τινὰ φορὰν ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς ἐξέχε: χατὰ 
τῶν παρειῶν χαὶ τὰ στέρνα πλήξας, πιχρότατα ἀνοιμώξας, 

»ἄνδρες“. εἶπεν, ..οἱ φύλαχές μοῦ χαὶ προπομποί, χαλήν γε 
χώραν "Ανδρον, οὐχ εὐτυχῆ νῆσον, τῆς εὐδαίμονος Ἰταλίας 

ἀνϑυπαλλάττομαι, Φλάχχος, ὃ γεννηθεὶς μὲν χαὶ τραφεὶς 158 
- ες ΄, ς ᾿ ΦΧ 

χαὶ παιδευϑεὶς ἐν τῇ ἡγεμονίδι Ῥώμῃ, συμφοιτητὴς δὲ χαὶ 

συμβιωτὴς γενόμενος τῶν ϑυγατριδῶν τοῦ Σεβαστοῦ, χριϑεὶς 
δὲ τῶν πρώτων φίλων παρὰ Τιβερίῳ Καίσαρι χαὶ τὸ μέγιστον 
αὐτοῦ τῶν χτημάτων, Αἴγυπτον, ἐπὶ ἑξαετίαν ἐπιτραπείς. 

τίς ἢ τοσαύτη μεταβολή; νὺξ ἐν ἡμέρᾳ, χαϑάπερ ἐχλείψεως 159 
γενομένης, τὸν ἐμὸν ἐπέσχηχε βίον. τὴν νησίδα ταύτην τί 
φῶ; πότερον φυγαδευτήριον ἐμὸν ἣ πατρίδα χαινήν, ὑπό- 

ὄρομον χαὶ χαταφυγὴν ἀτυχῆ; τάφος ἂν εἴη τὸ χυριώτατον 
αὐτῆς ὄνομα. στέλλομαι γὰρ ὃ χαχοδαίμων ἐγὼ τρόπον τινὰ 
νεχροφορῶν ἐμαυτὸν ὥσπερ εἰς ἠρίον- ἣ γὰρ ταῖς ἀνίαις τὴν 
3 ΄, " 2 ΄ »ν » 2 - Ὁ - , » 

ἀϑλίαν ζωὴν ἀπορρήξω ἡ, χἂν ἐπιβιῶναι δυνηϑῶ, τὸν μαχρὸν 

χαὶ σὺν αἰσϑήσει ϑαάνατον ἐχδέξομαι.“ χαὶ ὃ μὲν τοιαῦτα 00 

ἀπωδύρετο. τῆς δὲ νεὼς τῷ λιμένι προσσχούσης, ἀπέβαινε 
“ 5» ». φ σ [ ΄ " »ν 

πᾶς εἰς τοὔδαφος νεύων, ὥσπερ οἱ ϑλιβόμενοι πρὸς ἄχϑους 

βαρυτάτου, τὸν αὐχένα ταῖς συμφοραῖς πιεζόμενος, οὐδ᾽ 
ὅσον ἀναχύψαι σϑένων ἣ μὴ τολμῶν διὰ τοὺς συναντῶντας 

Η . ι ΄ - ΠῚ ) ΄ - ΄ - 
χαὶ τοὺς ἐπὶ ϑέαν ἥχοντας, οἱ παρ᾽ ἑἕχαάτερα τῆς ὁδοῦ 

Ξ Ν Φ ᾿ ἈΝ - 

προειστήχεσαν. οἱ δὲ παραπέμψαντες αὐτὸν ἐπὶ τὸν δῆμον 10] 

ἀγαγόντες τῶν Ανδρίων ἐπεδείξαντο πᾶσι, μάρτυρας ποιού- 
μενοι τῆς εἰς τὴν νῆσον ἀφίξεως τοῦ φυγάδος. χαὶ οἱ μὲν 102 

τὴν διαχονίαν ἐχπλήσαντες ἀπύεσαν᾽ τῷ δὲ Φλάχχῳ μηδε- 
88 
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αίαν ὄψιν οἰχείαν ἔτι ϑεωμένῳ τὸ πάϑος ἐχαινοῦτο τρανότερον 
φαντασίαις ἐναργεστέραις" χαὶ τὴν ἐν χύχλῳ χατανοοῦντι 

πολλὴν ἐρημίαν, ἧς μέσος ἀπείληπτο, χουφότερον ἐδόχει 

χαχὸν ἢ ἐν τῇ πατρίδι βίαιος ἀναίρεσις,. μᾶλλον δὲ συγχρίσει 

τῶν παρόντων ἀσπαστὸν ἀγαϑόν. 1 οὕτως ἐσφάδᾳζεν, ὡς ρΡ. δ41 ν. 

μηδὲν τῶν μεμηνότων διαφέρειν: ἐπήδα πολλάχις ἄνω χάτω 
διαϑέων, τὰς χεῖρας συνεχρότει, τοὺς μηροὺς ἔπαιε, χατέβαλεν 

108 εἰς τοὔδαφος ἑαυτόν, ἐξεφώνει πολλάχις" «ἐγὼ Φλάχχος εἰμί, 
ὃ πρὸ μιχροῦ τῆς μεγαλοπόλεως ἣ πολυπόλεως ᾿Αλεξανδρείας 
ἡγεμών, ὃ τῆς εὐδαιμονεστάτης χώρας ἐπίτροπος Αἰγύπτου, 

εἰς ὃν ἐπέστρεφον αἱ τοσαῦται μυριάδες τῶν οἰκητόρων, ὃ 
δυνάμεις πολλὰς πεζὰς χαὶ ἱππιχὰς χαὶ ναυτιχὰς οὐχ ἀριϑμὸν 

ἄλλως ἀλλ΄ ὅσον δοχιμώτατον ἐν ὑπηχόοις ἔχων, ὃ χαϑ᾽ 

ἑχάστην ἡμέραν ἐν ταῖς ἐξόδοις ὑπὸ μυρίων ὅσων παραπεμπό- 

Ιθάμενος. ἀλλὰ μὴ φάσμα ταῦτ᾽ ἦν, οὐχ ἀλήϑεια; χαὶ χοιμώ- 

μενος ὄναρ εἶδον τὴν τότ᾽ εὐθυμίαν, εἴδωλα χατὰ χενοῦ 
βαίνοντα, πλάσματα ψυχῆς ἴσως ἀναγραφούσης τὰ μὴ ὑπάρ- 

Ιθὔῦχοντα ὡς ὄντα; διηπάτημαι" σχιὰ πραγμάτων ἄρ᾽ ἦσαν, οὐ 

πράγματα, μίμησις ἐναργείας, οὐχ ἐνάργεια τρανοῦσα τὸ 
ψεῦδος. ὡς γὰρ τῶν ἐν τοῖς ὀνείροις φανέντων οὐδὲν 
περιαναστάντες εὑρίσχομεν, ἀλλ᾿ οἴχεται πάντα ἀϑρόα δια- 
πτάντα, οὕτως χαὶ τὰ λαμπρὰ ἐχεῖνα, οἷς ποτε ἐνωμίλησα, 
ἐσβέσϑη βραχυτάτῃ χαιροῦ ῥοπῇ." 

106 (20.) Τοιούτοις ἀεὶ χατεπαλαίετο λογισμοῖς χαὶ τρόπον 
τινὰ ἐξετραχηλίζετο: τὰς δὲ τῶν πολλῶν συνόδους ἀποδι- 

δράσχων διὰ τὴν παραχολουϑοῦσαν αἰσχύνην οὔτ᾽ εἰς λιμένα 
χατήει οὔτ᾽ εἰς ἀγορὰν προελϑεῖν ὑπέμενεν, ἀλλ᾽ οἴχοι συγ- 
χλεισάμενος ἐφώλευε, μηδὲ τὴν αὔλειον ὑπερβαίνειν ϑαρρῶν. 

107 ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ περὶ βαϑὺν ὄρϑρον, ἔτι τῶν ἄλλων ἐν εὐναῖς 

θ 

10 

1 

20 

“Ψ Ὁ ΄ , 
ὄντων, μηδενὶ φανεὶς τὸ παράπαν ἔξω τείχους προῃει χαὶ 80 

διημέρευεν ἐπὶ τῆς ἐρημίας, ἐχτρεπόμενος εἴ πού τις ὑπαντή- 
σειν ἔμελλε, χαὶ ταῖς ἐναύλοις μνήμαις τῶν χαχοπραγιῶν 
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διαχναιόμενος χαὶ διεσϑιόμενος τὴν ψυχήν, ὃ δείλαιος, νυχτὸς 
εἰσήει βαϑείας, εὐχόμενος διὰ τὰς ἀμέτρους χαὶ ἀτελευτήτους 

ἀδημονίας ἑσπέραν μὲν πρωΐαν Ἱενέσϑαι, πεφριχὼς τὸ σχότος 
χαὶ τὰς ἀλλοχότους φαντασίας, ὁπότε τύχοι χαταδαρϑών, 
σ Χ Ὁ ἫΝ ΄ [4 , . . ΑἹ » ἈΒΒΑ ἢ ΧΙ 
ἅμα ὃὲ τῇ ἕῳ πάλιν ἑσπέραν: ὃ γὰρ περὶ αὐτὸν ζόφος 

ἠναντιοῦτο τοῖς φαιδροῖς ἅπασιν. ὀλίγοις δ᾽ ὕστερον μησὶ 108 

βραχύ τι γήδιον πριάμενος ἐν αὐτῷ πολλὰ διέτριβε μονούμενος 
χαὶ τὸν οἰχεῖον ἐπιστένων χαὶ χαταχλαίων δαίμονα. λέγεται 109 

δέ ποτε χαὶ περὶ μέσας νύχτας ὥσπερ οἱ | χορυβαντιῶντες 
Ὑ ΄ - ΡῚ ΄ Υ»» κ κ " 

ἔνϑους γενόμενος, ἐκ τῆς ἐπαύλεως ἔξω προελϑὼν χαὶ τὴν 

ὄψιν ἀνατείνας εἰς οὐρανὸν χαὶ τοὺς ἀστέρας, τὸν ἐν χόσμῳ 

χύόσμον ὄντως ἰδών, ἀναβοῆσαι: βασιλεῦ ϑεῶν χαὶ ἀν-170 

ϑρώπων, οὐχ ἄρα τοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων ἔϑνους ἀμελῶς ἔχεις, 
5 Ὁ) ΞΟ ΞῈΞ . Ἂς “ ΄ 53λ}) σ ᾿ οὐδ᾽ ἐπιψεύδονται. τὴν ἐκ σοῦ πρόνοιαν, ἀλλ᾿ ὅσοι φασὶν 

αὐτοὺς μὴ προαγωνιστῇ σοι χαὶ ὑπερμάχῳ χρῆσϑαι, δόξης 
ὑγιοῦς διαμαρτάνουσι. σαφὴς δ᾽ ἐγὼ πίστις: ὅσα γὰρ χατε- 

μάνην τῶν Ἰουδαίων, αὐτὸς πέπονθα. τὰς οὐσίας ἅρπαζο- 1] 

υένων περιεῖδον ἐχεχειρίαν τοῖς λεηλατοῦσι διδούς: ἀφῃρέϑην 

διὰ τοῦτο τὰ πατρῷα χαὶ μητρῷᾷα χαὶ ὅσα ἐν μέρει χάριτος 
χαὶ δωρεᾶς ἔλαβον ἢ ὅσα ἄλλα χαϑ’ ἑτέρας ἰδξας ἐχτὴη- 

σάμην. ὠνείδισά ποτε ἀτιμίαν χαὶ ξενιτείαν αὐτοῖς ἐπιτί- 112 

μοῖς οὖσι χατοίχοις, ἵν᾽ Ἰσητσιν οὗ ἀντίπαλοι, πλῆϑος 

ἀσύνταχτον χαὶ πεφορημένον, ὑφ᾽ οὗ χολαχευόμενος ὃ δυστυχὴς 

ἠπατώμην: διὰ τοῦτο ἠτίμωμαι χαὶ φυγὰς ἐξ ἁπάσης ἐληλα- 

μένος τῆς οἰχουμένης ἐνταυϑοῖ συγχέχλεισμαι. παράγων 118 

εἰς τὸ ϑέατρον ἐνίους ἐν ὄψεσι τῶν ἐχϑίστων αἰχίζεσϑαι 
προσέταττον ἀδίχως τοιγαροῦν ἐγὼ διχαίως οὐχ εἰς ϑέατρον 
ὌΝ ΄ ΄ Ὁ ἣν - ΄ σ , 3 Ξ 
ἕν ἣ μίαν πόλιν ἐπὶ ταῖς ἐσχάταις ὕβρεσι παρήχϑην αἰχισϑεὶς 
πρὸ τοῦ σώματος τὴν αϑλίαν ψυχήν, ἀλλ᾽ ἐπόμπευσα διὰ 

μὲν πάσης Ἰταλίας ἄχρι Βρεντεσίου, διὰ δὲ πάσης Πελο- 

ποννήσου μέχρι Κορίνϑου, διὰ δὲ τῆς ᾿Αττιχῆς χαὶ τῶν 
; 

νήσων ἄχρις "Ανὸδρου, τῆς ἐμῆς εἱρχτῆς. καὶ πέπεισμαι 174 
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σαφῶς, ὅτι οὐχ ἔστιν ὅρος οὗτος τῶν ἐμῶν κακοπραγιῶν, 

ἀλλ᾽ ἐφεδρεύουσιν ἕτεραι πρὸς ἐχπλήρωσιν ἀντίρροπον ὧν 

εἰργασάμην. ἀνεῖλόν τινας χαὶ ἀναιρεύ τεν πρὸς ἑτέρων 

οὐχ ἐπεξῆλθον" χατελεύσϑησαν τινες χαὶ ζῶντες οἱ μὲν 

ἐνεπρησνηθαν, οἵ δὲ διὰ μέσης χατεσύρησαν ἀγΌΡ 5. ἕως ὅλα 

1τδ τὰ σώματα αὐτοῖς ἐδαπανήϑη. τούτων οἷδ᾽ ὅτι ἀναμένουσί 

ας αἱ Ποιναί, καὶ οἱ δλαστοβες ὥσπερ ἐπὶ βαλβῖσιν ἑστᾶσιν 

ἤδη χαὶ φονδντες ἔγχεινται, χαὶ χαϑ' ἑχάστην ἡμέραν, 

μᾶλλον δὲ ὥραν, προαποῦνήσχω πολλοὺς ϑανάτους ὑπομένων 

170 ἀνθ᾽ ἑνὸς τοῦ τελευταίου.“ πολλάχις δὲ ἐδειματοῦτο χαὶ 

διεπτόητο χαὶ φρίχῃ μ τὰ βθλη χαὶ μέρη τοῦ σώματος 

χατεσείετο, φόβῳ δ᾽ ὑπότρομον εἶχε τὴν ψυχὴν ἀἄσϑματι 

χαὶ παλμῷ τινασσομένην, ἅτε τοῦ μόνου παρηγορεῖν τὸν 

ἀνθρώπινον βίον ἐχ φύσεως δυναμένου στερόμενος, χρηστῆς 

11τ ἐλπίδος. ὄρνις αἴσιος οὐδεὶς αὐτῷ προυφαίνετο" πάντες 

δυσοιώνιστοι, χληῃδόνες παλίμφημοι, ἐπίπονος ἐγρήγορσις, 

περιδεὴς ὅπνος, ἢ μόνωσις ϑηριώδης. ἀλλ ἥδιστον αὐτῷ 

τὸ ἀγελαῖον; ἀηδέστατον αἱ | χατὰ πόλιν διατριβαί: ἀσφαλὲς 

ὄνειδος ἢ κατ ἀγρὸν ἐρημία; σφάλερον: ἀδυσοπη αν" ὃ 

1τ8 ἠρέμα προσιὼν ὕποπτος. υθδυλεύετοι τι“ φησὶ κατ ἐμοῦ 

ὃ ϑᾶττον βαδίζων: οὐ πρὸς ἕτερόν τι σπεύδων ἔοιχεν, ἀλλ᾽ 

ἐμὲ διώχει" ὃ ἧδὴς ἐνεδρεύει, ὃ παρρησιαστὴς χαταφρονεῖ" 

σιτία μοι χαὶ ποτὰ χαϑάπερ τοῖς ϑρέμμασιν ἐπὶ ἀφαγὴν 

1179 δίδοται. μέχρι τίνος ὃ σιδηροῦς πρὸς τοσαύτας ἀντέχω 

συμφοράς: οἷδ᾽ ὅτι μαλαχίζομαι πρὸς ϑάνατον, ἐξ τηρ ἰας 

δαίμονες οὐχ ἐπιτρέποντός μοι τὴν ἀϑλίαν ζωὴν συντόμως 

ἀπορρῆξαι διά τινας ὑπερβολὰς ἀνηχέστων χαχῶν, ἃ 

χατ ἐμοῦ ϑησαυριζόμενος χαρίζεται τοῖς δολοφονηϑεῖσι. “ 

180(21.) τοιαῦτα ἀναπολῶν χαὶ σφαδάζων ἐχαραδόχει τῆς Ξίμδρ: 

μένης τὸ πέρας" χαὶ τοῦ μὲν αἱ συνεχεῖς ὀδύναι τὴν ψυχὴν 

ἀνεχύχων καὶ ἀνέστρεφον. [Γἄιος δὲ τὴν φύσιν ὠμόϑυμος 

ὧν χαὶ ἀχόρεστος ἐν ταῖς τιμωρίαις οὐχ ὥσπερ ἔνιοι μεϑίετο 

10 β 

1 

90 
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τοὺς ἅπαξ χολασϑέντας, ἀλλ᾿ ἀτελεύτητα μηνιῶν ἀεί τινα 
χαινὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐμεγαλούργει συμφοράν" τὸν ὃὲ Φλάχχον 

χαὶ διαφερόντως ἔχϑαιρεν, ὡς χαὶ τοὺς ὁμωνύμους ἀλλοτριώσε 

τῆς χλήσεως τὐδον στοο χαὶ πολλάχις αὐτὸν μετάνοια ]81] 

εἰσήει, διότι κατέγνω φυγήν, ἀλλ᾽ οὐχὶ ϑάνατον, χαὶ τὸν 
΄ - ᾽ » - 

παράχλητον αἰδούμενος ὅμως ἠτιᾶτο Λέπιδον, ὥστ ἐχεῖνος 
ἀπηγόρευσε φόβῳ τῆς χαϑ' αὑτοῦ τιμωρίας- ἐδεδίει γάρ, 
ὡς εἰκός, αἡ παραίτιος ἄλλῳ γενόμενος χουφοτέρας δίχης 
Ω ΄ ΚΘ ϑε αι“, “ἈΝ ΄ Ψ ΕΞ - 2 189 βαρυτέραν αὐτὸς ἐνδέξηται. μηδενὸς οὖν ἔτι τι τῶν εἰς 182 
παραίτησιν λέγειν ϑαρροῦντος, ἀμειλίχτοις χαὶ ἀφέτοις ἐχρῆτο 
ταῖς ὀργαῖς, αἵ, χρόνῳ δέον ἀμαυροῦσϑαι, παρεϑήγοντο μᾶλλον 

χαϑάπερ αἵ ἐν τοῖς σώμασιν ὑποτροπιάζουσαι νόσοι" τῶν 
Ἁ ΄ -ΝΙ 9 ΄ Ν τ σ ΄ 

γὰρ προτέρων εἰσὶν ἀργαλεώτεραι. φασὶν οὖν, ὅτι νύχτωρ!89 

ποτὲ διαγρυπνῶν εἰς ἔννοιαν ἦλϑε τῶν ἐν τέλει φυγάδων, 

ὀνόματι μὲν ὑποπτευομένων ἀτυχεῖν, βίον. δ᾽ ον χαὶ 
’ 

ἡθύχαδην τα χαὶ ἐλεύϑερον ὄντως περιπεποιημένων. μετετίθει 184 
5 

δὲ χαὶ τὴν χλῆσιν ἀποδηυίαν προσαγορεύων" αἱ ἀροῦσε γάρ 
τίς ἐστιν“ ἔφασχεν ..ἢ τῶν τοιούτων ἔλασις ἐχόντων ἄφϑονα 
τὰ ἐπιτήδεια χαὶ σὺν ἀπραγμοσύνῃ χαὶ εὐσταϑεία ζῆν 

δυναμένων οὗς ἄτοπον εἶναι τρυφᾶν ἀπολαύοντας εἰρήνης. 

βίον χαρπουμένους φιλόσοφον.“ εἶτα προστάττει τοὺς ἐπι- 18 
φανεστάτους χαὶ ὧν πλεῖστος ὃ λόγος ἀναιρεϑῆναι, γραφὴν 

δοὺς ὀνομάτων, ἧς ἡγεῖτο Φλάχχος. ἐπεὶ δ᾽ ἦχον εἰς ἸΑνδρον 
, 

οἷς χτείνειν διείρητο, Φλάχχος μὲν ἐτύγχανεν ἀγρόϑεν εἰς 

ἄστυ παραγινόμενος, οἵ δ᾽ ἐχ τοῦ λιμένος ὑπηντίαζον, 

Ι χαὶ πόρρωϑεν ἀντιπροεῖδον ἀλλήλους. ὅϑεν συναισϑόμενος 180 

ἐφ᾽ ὃ σπεύδουσι --- μαντιχώτατον ἼΡ ἣ ἑχαάστου ψυχή, 
χαὶ μάλιστα τῶν ἐν χαχοπραγίαις --- ἐ τρβπάμανας τῆς ὁδοῦ 

διὰ τραχείας ἔϑει φεύγων, ἐπιλελησμένος ἴσως, ὅτι νῆσος 
ἀλλ᾽ οὐχ ἤπειρός ἐστιν, ἐν ἧ τί ὄφελος ὠχύτητος, περι- 
χλειούσης θαλάττης: ἀνάγχη γὰρ δυοῖν ϑάτερον, ἢ προσωτέρω 

χωροῦντα χατὰ τοῦ πελάγους ἐνεχϑῆναι ἢ συλληφϑῆναι 
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Ιϑτ πρὸς αὐτὸ τὸ πέρας ἥχοντα. βέλτιον ἄρ᾽ ἐν συγχρίσει χαχῶν 
ἢ χατὰ γῆν τῆς ἐν πελάγει φϑορά, ἐπειδήπερ ἀνθρώποις χαὶ 
πᾶσι χερσαίοις οἰχειότατον ἢ φύσις χωρίον ἀπένειμε γῆν; 

οὐ μόνον ζῶσιν ἀλλὰ χαὶ ἀποθανοῦσιν, ἵν᾽ ἢ αὐτὴ χαὶ τὴν 
πρώτην ὑποδέχηται γένεσιν χαὶ τὴν ἐχ τοῦ βίου τελευταίαν 

188 ἀνάλυσιν. οἱ δ᾽ ἀπνευστὶ διώχοντες χαταλαμβάνουσι- χαὶ 

οἱ μὲν εὐθὺς ὥρυττον βόϑρον, οἱ δὲ πρὸς βίαν εἶλχον ἄφης 
νιάζοντα χαὶ χεχραγότα χαὶ διαπαλαίοντα. ὧν χάριν χαὶ 

σύμπαν χατετρώϑη τὸ σῶμα χαϑάπερ τὰ ϑηρία ταῖς πληγαῖς 

189 ἐπιτρέχων. ἐμπλεχόμενος γὰρ χαὶ τῶν χτεινόντων ἐλλαῳ- 
βανόμενος, νῦν μὲν ἐπιφέρειν τὰ ξίφη χωλυομένων, ἐγχαρσίους 

δὲ πληγὰς χαταφερόντων, αἴτιος ἐγένετο βαρυτέρων ἑαυτῷ 
συμφορῶν: διατμηϑεὶς δὲ χαὶ διαχοπεὶς χεῖρας, βάσεις, 
χεφαλήν, στέρνα, πλευράς, ὡς ἱερείου τρόπον χρεουργηϑῆναι, 

ἔχειτο, τῆς δίκης σφαγὰς ἰσαρίϑμους τοῖς φόνοις τῶν ἐχνόμως 

ἀναιρεϑέντων Ἰουδαίων ἑνὶ σώματι βουληϑείσης ἐργάσασϑαι. 
Ι9θ0χαὶ ὁ μὲν τόπος ἅπας αἵματι χατερρεῖτο διὰ πλειόνων 

φλεβῶν, αἷ χατὰ μέρος διεχόπησαν, χρουνηδὸν ἐχχεομένῳ" 

συρομένου δ᾽ εἰς τὸν ὀρωρυγμένον βόϑρον τοῦ νεχροῦ τὰ 

πλεῖστα μέρη διελύετο, τῶν νεύρων χατεσχισμένων, οἷς ἢ 

19] χοινωνία συνεδεῖτο πᾶσα τοῦ σώματος. τοιαῦτα χαὶ Φλάχχος 

ἔπαϑε γενόμενος ἀψευδεστάτη πίστις τοῦ μὴ ἀπεστερῆσϑαι 

τὸ Ἰουδαίων ἔϑνος ἐπιχουρίας τῆς ἐχ ϑεοῦ. 

10 
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ρ.845 ΜΝ. (1.) 1 Ἄχρι τίνος ἡμεῖς οἱ γέροντες ἔτ! παῖδές ἐσμεν, 1 
09 τὰ μὲν σώματα χρόνου μήχει πολιοί, τὰς δὲ ψυχὰς ὑπ᾽ 

ἀναισϑησίας χομιδῇ νήπιοι, νομίζοντες τὸ μὲν ἀσταϑμητό- 
τατον, τὴν τύχην, ἀχλινέστατον, τὸ δὲ παγιώτατον, τὴν 

φύσιν, ἀβεβαιότατον; ὑπαλλαττόμεϑα γὰρ χαϑάπερ ἐν ταῖς 
10 πεττείαις τὰς πράξεις μετατιϑέντες, οἰόμενοι τὰ μὲν τυχηρὰ 

᾿ μονιμώτερα εἶναι τῶν φύσει, τὰ δὲ χατὰ φύσιν ἀβεβαιότερα 

τῶν τυχηρῶν. αἴτιον δὲ τὸ τὰ παρόντα βραβεύειν ἀπροο- 3 
ράτως τῶν μελλόντων ἔχοντας, αἰσϑήσει πεπλανημένῃ χρω- 
μένους πρὸ διανοίας ἀπλανοῦς: ὀφθαλμοῖς μὲν γὰρ τὰ ἐν 

16 φανερῷ χαὶ ἐν χερσὶ καταλαμβάνεται, λογισμὸς δὲ φϑανει 

846 Μ. χαὶ πρὸς τὰ [ ἀόρατα χαὶ μέλλοντα, οὗ τὴν ὄψιν ὀξυω- 

πεστέραν οὖσαν τῆς δι’ ὀμμάτων σώματος ἀμαυροῦμεν, οἵ 
μὲν ἀχράτῳ χαὶ πλησμοναῖς ὑποσυγχέοντες, οἱ ὃὲ τῷ μεγίστῳ 

τῶν χαχῶν, ἀμαϑία. πλὴν ὃ παρὼν χαιρὸς καὶ αἱ κατ᾽ 8 
20 αὐτὸν χριϑεῖσαι πολλαὶ χαὶ μεγάλαι ὑποϑέσεις, χἄν εἰ 

ἄπιστοι γεγόνασί τινες τοῦ προνοεῖν τὸ ϑεῖον ἀνϑρώπων, χαὶ 
μάλιστα τοῦ ἱχετιχοῦ γένους, ὃ τῷ πατρὶ χαὶ βασιλεῖ τῶν 

ὅλων χαὶ πάντων αἰτίῳ προσχεχλήρωται, ἱχαναὶ [τοῦ] πεῖσαι 
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αὐτούς. τοῦτο δὲ τὸ γένος Χαλδαϊστὶ μὲν Ἰσραὴλ χαλεῖται, 

Ἑλληνιστὶ δὲ ἑρμηνευϑέντος τοῦ ὀνόματος δρῶν ϑεόν“, ὅ 

μοι δοχεῖ πάντων χρημάτων ἰδίων τε χαὶ χοινῶν εἶναι τιμιώ- 

τατον. εἰ γὰρ πρεσβυτέρων ἣ ὑφηγητῶν ἣ ἀρχόντων ἢ 
γονέων ὄψις χινεῖ τοὺς βλέποντας πρὸς αἰδῶ χαὶ εὐχοσμίαν 

χαὶ σώφρονος βίου ζῆλον, πόσον τι νομίζομεν ἀρετῆς ἕρμα 

χαὶ χαλοχαγαϑίας ἀνευρήσειν ἐν ψυχαῖς, οἱ τὸ γενητὸν πᾶν 

ὑπερχύψασαι τὸ ἀγένητον χαὶ ϑεῖον δρᾶν πεπαίδευνται, τὸ 
πρῶτον ἀγαϑὸν χαὶ χαλὸν χαὶ εὔδαιμον χαὶ μαχάριον, εἰ 

(δὲ) δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, τὸ χρεῖττον μὲν ἀγαϑοῦ, χάλλιον 

χαλοῦ, χαὶ υαχαριότητος μὲν μαχαριώτερον, εὐδαιμονίας 
αὐτῆς εὐδαιμονέστερον, χαὶ εἰ δή τι τῶν εἰρημένων τελειό- 

τερον. οὐ γὰρ φϑάνει προσαναβαίνειν ὃ λόγος ἐπὶ τὸν 

ἄψαυστον χαὶ ἀναφῇ πάντῃ ϑεόν, ἀλλ᾽ ὑπονοστεῖ χαὶ ὑπορρεῖ 

χυρίοις ὀνόμασιν ἀδυνατῶν ἐπιβάϑρᾳ χρῆσϑαι πρὸς δήλωσιν, 
οὐ λέγω τοῦ ὄντος --- οὐδὲ γὰρ ὃ σύμπας οὐρανὸς ἔναρϑρος 

φωνὴ γενόμενος εὐθυβόλων χαὶ εὐσχόπων εἰς τοῦτο ἂν 

εὐποροίη ῥημάτων --- ἀλλὰ τῶν δορυφόρων αὐτοῦ δυνάμεων, 

χοσμοποιητιχῆς τε χαὶ βασιλιχῆς χαὶ προνοητιχῆς χαὶ τῶν 

ἄλλων ὅσαι εὐεργέτιδές τε χαὶ χολαστήριοι, εἰ χαὶ τὰς χολα- 

στηρίους ἐν εὐεργέτισι ταχτέον, οὐ μόνον ἐπειδὴ νόμων χαὶ 

ϑεσμῶν εἰσι μοῖραι --- νόμος γὰρ ἐχ δυοῖν συμπληροῦσϑαι 

πέφυχε, τιμῆς ἀγαϑῶν χαὶ πονηρῶν χολάσεως ---, ἀλλ᾽ ὅτι 

χαὶ ἣ χόλασις νουϑετεῖ χαὶ σωφρονίζει πολλάχις μὲν χαὶ τοὺς 

ἁμαρτάνοντας, εἰ δὲ «ἡ, πάντως γοῦν τοὺς πλησιάζοντας" 

αἱ γὰρ ἑτέρων τιμωρίαι βελτιοῦσι τοὺς πολλοὺς φόβῳ τοῦ μὴ 

παραπλήσια παϑεῖν. 

, ᾿ 

(2.) Τίς γὰρ ἰδὼν [Γάιον μετὰ τὴν Τιβερίου Καίσαρος 
τελευτὴν παρειληφότα τὴν ἡγεμονίαν πάσης γῆς χαὶ ϑαλάσσης 

..} 

ὶ 

Ν 4 ἀστασίαστον χαὶ εὔνομον χαὶ πᾶσι τοῖς μέρεσιν ἡρμοσμένην 

εἰς τὸ σύμφωνον, ἕῴοις, ἑσπερίοις, μεσημβρινοῖς, ἀρχτιχοῖς 
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-- τοῦ μὲν βαρβαρικοῦ γένους τῷ [ ἉἙλληνιχῷ, τοῦ δ᾽ 
ς ἘΣ νὰν -αῖτς Σ " - τ᾿ Δ: ΒΡῸΣ πὸ Ἐξ ταν -δ 
Ἑλληνιχοῦ τῷ βαρβαριχῷ, χαὶ τοῦ μὲν στρατιωτιχοῦ τῷ χατὰ 

πόλεις, τοῦ δὲ πολιτιχοῦ τῷ στρατευομένῳ συμφρονήσαντος 
εἰς μετουσίαν χαὶ ἀπόλαυσιν εἰρήνης --- οὐχ ἐθαύμασε χαὶ 

χατεπλάγη τῆς ὑπερφυοῦς χαὶ παντὸς λόγου χρείττονος εὐ- 

πραγίας, ἐξ ἑτοίμου τἀγαϑὰ ἀϑρόα σωρηδὸν χεχληρονομηχότα, 
παμπληϑεῖς ϑησαυροὺς χρημάτων, ἄργυρον χαὶ χρυσόν, τὸν 

μὲν ὡς ὕλην, τὸν ὃὲ ὡς νόμισμα, τὸν ὃὲ ὡς προχόσμημα 

δι᾿ ἐχπωμάτων χαί τινων ἑτέρων ἃ πρὸς ἐπίδειξιν τεχνιτεύε- 

ται, παμπληϑεῖς δυνάμεις, πεζάς, ἱππιχάς, ναυτιχάς, προσό- 

ὅους ὥσπερ ἐχ πηγῶν ἀενάῳ τινὶ φορᾷ χορηγχουμένας, ἀρχὴν 
οὐχὶ τῶν πλείστων χαὶ ἀναγχαιοτάτων μερῶν τῆς οἰχουμένης, 

δὴ χαὶ χυρίως ἄν τις οἰχουμένην εἴποι, δυσὶ π ταμεῖς 

δριζομένην, Εὐφράτῃ τε χαὶ Ῥήνῳ, τῷ Ἰρθν αὐ μλρις ἔγῳ 

"ερμανίαν χαὶ ὅσα ϑηριωδέστερα ἔϑνη, Εὐφράτῃ 
χαὶ τὰ Σαρματῶν γένη χαὶ Σχυϑῶν, ἅ 
τρίωται τῶν Ῥερμανιχῶν, ἀλλ᾽, ὡς εἶπον ἤδη, τὴν ἀφ 

ἡλίου ἀνιόντος ἄχρι δυομένου τήν τε ἐντὸς ὠχεανοῦ χα 
ὑπερωχεάνιον: ἐφ᾽ οἷς ὅ τε Ῥωμαίων δῆμος ἐγεγήϑει χ 

πᾶσα Ἰταλία τά τε ᾿Ασιανὰ χαὶ μρεδυδεν ἔϑνη. ὡς γὰρ 
ἐπ οὐδενὶ τῶν πώποτε γενομένων αὐτοχρατόρων ἅπαντες 
ἠγάσϑησαν, χτῆσιν χαὶ χρῆσιν ἰδίων τε χαὶ χοινῶν ἀγαϑῶν 

οὐχ ἐλπίζοντες ἕξειν, ἀλλ᾿ ἔχειν ἤδη νομίζοντες πλήρωμά 
τινος εὐτυχίας, ἐφεδρευούσης εὐδαιμονίας. οὐδὲν γοῦν ἦν 

ἰδεῖν ἕτερον χατὰ πόλεις ἢ βωμούς, ἱερεῖα, ϑυσίας, λευχει- 
πονοῦντας, ἐστεφανωμένους, φαιδρούς, εὐμένειαν ἐξ ἱλαρᾶς 
τῆς ὄψεως προφαίνοντας, ἑορτάς, πανηγύρεις. μουσιχοὺς 

ἀγῶνας, ἱπποδρομίας, χώμους, παννυχίδας μετ᾽ αὐλῶν χαὶ 

χιϑάρας, τέρψεις, ἀνέσεις, ἐχεχειρίας, παντοίας ἡδονὰς διὰ 
πάσης αἰσϑήσεως. τότε οὐ πλούσιοι πενήτων προύφερον, οὐχ 

ἔνδοξοι ἀδόξων, οὐ δανεισταὶ χρεωστῶν, οὐ δεσπόται δούλων 
περιῆσαν, ἰσονομίαν τοῦ χαιροῦ διδόντος, ὡς τὸν παρὰ 
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ποιηταῖς ἀναγραφέντα Κρονικὸν βίον μηχέτι νομίζεσϑαι 
πλάσμα μύϑου διά τε τ εὐθηνίαν χαὶ εὐετηρίαν τό τε 
ἄλυπον χαὶ ἄφοβον χαὶ τὰς πανοιχίας “τ χαὶ “-: 
μεϑ᾽ ἡμέραν τε χαὶ νύχτωρ εὐφροσύνας, αἵ μέχρι μηνῶν ἑπτὰ 
τῶν πρώτων ἄπαυστοι χαὶ συνεχεῖς | ἐγένοντο. τῷ δὲ ὀγδόῳ 
κακασ νυ πτες βαρεῖα νόσος τῷ [Γαἵῳ τὴν πρὸ ποτ δίαιταν, 
ὅτε ἔζη Τιβέριος, εὐχολωτέραν καὶ διὰ τοῦτο δγιεινοτέραν 
οὖσαν εἰς πολυτέλειαν ΒΕΟΡΘΌσΕΙΕ ΤῊΝ πολὺς γὰρ ΤΥ ΩΣ 
χαὶ ὀψοφαγίαι χαὶ ἐπὶ πλήρεσι τοῖς ὄγκοις πον τι ἐπι- 
ϑυμίαι ϑερμολουσίαι τε ἄχαιροι χαὶ ἔμετοι καὶ εὐϑὺς πάλιν 
οἰνοφλυγίαι χαὶ ἔφεδροι γαστριμαρτγίαι, λαγνεῖαι διὰ παίδων 
χαὶ γυναιχῶν, χαὶ ὅσα ἄλλα καϑαιρετικὰ ψυχῆς χαὶ σώματος 
χαὶ τῶν ἐν ἐχατέρῳ δεσμῶν συνεπέϑετο. τὰ δὲ ἐπίχειρα 
ἐγχρατείας μὲν ὑγεία χαὶ ἰσχύς, ἀχρασίας δὲ ἀσϑένεια χαὶ 
νόσος γειτνιῶσα ϑανάτῳ. 

(9.) Διαγγελείσης οὖν τῆς ὅτι νοσεῖ φήμης, ἔτι πλοΐ- 
μων ὄντων --- ἀρχὴ γὰρ ἦν μετοπώρου, τελευταῖος πλοῦς 
τοῖς ϑαλαττεύουσιν, ἀπὸ τῶν πανταχόϑεν ἐμπορίων εἰς τοὺς 
οἰκείους. λιμένας καὶ ὑποδρόμους ἐπανιοῦσι, καὶ μάλιστα οἷς 
πρόνοια τοῦ μὴ διαχειμάζειν ἐπὶ ξένης ἐστί --- μεϑέ ἔέμενοι 
τὸν ἁβροδίαιτον βίον ἐσχυϑρώπαζον, συννοίας τε χαὶ χατη- 
φείας πᾶσα οἰχία χαὶ πόλις γεγένητο {π τ} ἀπρητ ον λύπῃ 
τῆς πρὸ μιχροῦ χαρᾶς ἀμφιχλινοῦς γενομένης. τὰ γὰρ μέρη 
πάντα τῆς οἰχουμένης αὐτῷ συνενόσησε, βαρυτέρᾳ νόσῳ 
χρησάμενα τῆς χατασχούσης [Γιον: ἐχείνη μὲν γὰρ σώματος 
ἣν αὐτὸ μόνον, ἣ δὲ τῶν πανταχοῦ πάντων, ψυχιχῆς 
εὐσϑενείας, εἰρήνης, ἐλπίδων, μετουσίας χαὶ ἀπολαύσεως 
ἀγαϑῶν. ἀνεπόλουν γὰρ ὅσα καὶ ἡλίκα κακὰ ἐξ ἀναρχίας 
φύεται" λιμόν, πόλεμον, δενδροτομίας, δῃώσεις χωρίων, 
στερήσεις χρημάτων, ἀπαγωγάς, τοὺς περὶ δουλείας χαὶ 
ϑανάτου φόβους ἀνηκέστους, ὧν ἰατρὸς ἦν οὐδείς, μίαν ἐχόντων 

18 ϑεραπείαν τὸ ῥωσθῆναι Γάιον. ὅτε γοῦν ἤρξατο λωφᾶν 
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ἢ νόσος, ἐν βραχεῖ χαὶ οἱ μέχρι περάτων συνήσϑοντο --- 

φήμης γὰρ οὐδὲν ὠχύτερον --- χαὶ μετέωρος πᾶσα πόλις 
ἦν ἀχοῆς ἀεὶ διψῶσα βελτίονος, ἕως διὰ τῶν ἐπιφοιτώντων 

" -" 5 Ξ ΄ 2 ὦ ΄ ἜΤ ΩΞΕ - “ς΄ παντελὴς ῥῶσις εὐηγγελίσϑη, δι᾿ ἣν πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς ἐπὶ 

τὰς αὐτὰς ἐτρέποντο ϑυμηδίας, ἰδίαν ἑαυτῶν νομίζουσαι 
σωτηρίαν πᾶσαι μὲν ἤπειροι πᾶσαι δὲ νῆσοι. μέμνηται γὰρ 

φῶ νι ΄ - ΄, Ἃ χ ΕΙ ΄ ᾿ οὐδεὶς τοσαύτην μιᾶς γώρας ἢ ἑνὸς ἔϑνους γενέσϑαι χαρὰν 

ἐπὶ σωτηρίᾳ χαὶ χαταστάσει ἡγεμόνος, ὅσην ἐπὶ Γαΐῳ συμ- 

πάσης τῆς οἰχουμένης χαὶ παραλαβόντι τὴν ἀρχὴν χαὶ ῥωσϑέντι 

ἐχ τῆς ἀσϑενείας. ὥσπερ γὰρ ἐχ νομάδος βίου χαὶ ϑηριώδους 

γῦν πρῶτον ἀρχόμενοι μεταβάλλειν πρὸς τὸ σύννομον χαὶ 

] ὁμοδίαιτον χαὶ ἐξ ἐρημίας χαὶ σηχῶν χαὶ ὑπωρειῶν εἰσοιχί- 
ζεσϑαι πόλεσι τειχήρεσι χαὶ ἐξ ἀνεπιτροπεύτου ζωῆς ὑπὸ 

ἐπιτρόπῳ τάττεσϑαι νομεῖ τινι χαὶ ἀγελάρχῃ τῆς ἡμερωτέρας 
ἀγέλης ἐγεγήϑεσαν ἀγνοίᾳ τῆς ἀληϑείας" τυφλώττει γὰρ ὃ γέλης ἐγεγήϑεσαν ἀγνοίᾳ τῆς ἀληϑείας" τυφλώττει γὰρ ὃ 
ἀνθρώπινος νοῦς πρὸς τὴν τοῦ συμφέροντος ὄντως αἴσϑησιν 
εἰχασία χαὶ στοχασμιῷ μᾶλλον ἢ ἐπιστήμῃ χρῆσϑαι δυνάμενος. 

(4.) Εὐϑὺς γοῦν οὐχ εἰς μαχρὰν ὃ σωτὴρ χαὶ εὐεργέτης 
εἶναι νομισϑεὶς χαΐ τινας ἀγαϑῶν πηγὰς νέας ἐπομβρήσειν 

᾿Ασίᾳ τε χαὶ Εὐρώπῃ πρὸς εὐδαιμονίαν ἀκαϑαίρετον, ἰδία 
τε ἐχάστῳ χαὶ πᾶσι χοινῇ, τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο ἀφ᾽ ἱερᾶς“ 

ἤρξατο μεταβαλὼν πρὸς τὸ ἀτίϑασον, μᾶλλον δὲ ἣν συνεσχίαζεν 
ἀγριότητα τῷ πλάσματι τῆς ὑποχρίσεως ἀναφήνας. τὸν γὰρ 

ἀνεψιὸν χαὶ χοινωνὸν ἀπολειφϑέντα τῆς ἀρχῆς χαὶ οἰχειότερον 

αὐτοῦ διάδοχον --- ὁ μὲν γὰρ ϑέ ἱωνὸς ἦν, ὁ δὲ φύ χο ὃ μὲν γὰρ ϑέσει υἱωνὸς ἦν, ὃ δὲ φύσει 
Τιβερίου --- χτείνει προφασισάμενος ἐπιβουλήν, μηδὲ τῆς 

ἡλιχίας χωρούσης ἔγχλημα τοιοῦτον" ἄρτι γὰρ ἐχ παίδων εἰς 

20 

19 

20 

2] 

2 

μειράχιον ὃ δύστηνος μετῇει. χαὶ ὥς γέ φασί τινες, εἰ 24 

βραχὺν ἐπεβίω χρόνον Τιβέριος, ὁ μὲν ἂν ἐχποδὼν ἐγεγένητο 
Γάιος, δι’ ὑποψιῶν χεχωρηχὼς ἀνηχέστων, ὃ δὲ γνήσιος 
υἱωνὸς μόνος ἀπεδέδειχτο ἡγεμὼν χαὶ χληρονόμος τῆς 
παππῴας ἀρχῆς. ἀλλ ὃ μὲν ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης ἔφϑη 2ὃ 
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συναρπασϑείς, πρὶν ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν τὰ βουλεύματα [“ἅιος 

δὲ τὴν ἐχ τοῦ παραβαίνειν τὰ πρὸς τὸν χοινωνὸν δίχαια 
ρυ Ἀ 3, , 5 ΄ - Ἁ " 

διαβολὴν ἐνόμιζεν ἀποδράσεσθαι χαταστρατηγῶν. τὸ δὲ 

σόφισμα τοιοῦτον ἦν: συναγαγὼν τοὺς ἐν τέλει «βούλομαι 
υὲν΄ ἔφη ο,ιτὸν γένει μὲν ἀνεψιὸν εὐνοίᾳ δὲ ἀδελφόν, ἑπό- 

μενος χαὶ τῇ τοῦ τετελευτηχότος Τιβερίου γνώμῃ, χοινοπραγεῖν 

τῆς αὐτοχρατοῦς ἐξουσίας: δρᾶτε δὲ χαὶ αὐτοὶ νήπιον ἔτι 

ὄντα χομιδῇ χαὶ χρήζοντα ἐπιτρόπων χαὶ διδασχάλων χαὶ 
παιδαγωγῶν. ἐπεὶ τί ἂν ἣν μεῖζον ἀγαϑὸν ἢ τὰ τοσαῦτα βάρη 

- ἐ ΄, . , " “ - α , Ὁ] ) τῆς ἡγεμονίας μὴ μίαν ψυχὴν ἣ σῶμα ἕν ἐπηχϑίσϑαι, ἀλλ 
᾿) 

ἔχειν τὸν δυνησόμενον ἐπελαφρίζειν χαὶ συνεπιχουφίζειν : 
5 Α ὡς, Ὁ ωυ " Ν ΄ ᾿ δ. 5 ᾿ Ρ3 ἐγὼ ὃὲ΄“΄ ἔφη »παιδαγωγοὺς χαὶ διδασχάλους χαὶ ἐπιτρόπους 
ς Χ 2 ᾿ Ὰ ἔν ΄ ψ, εχ {ιν ἐν. ας ς ὑπερβαλὼν ἐμαυτὸν μὲν ἤδη γράφω πατέρα, υἱὸν δὲ ἐχεῖνον. 

(ῦ.) 1 τούτοις χαὶ τοὺς παρόντας ἀπατήσας χαὶ τὸ μειράχιον 
-- δέλεαρ γὰρ ἣν ἢ ϑέσις οὐχ ἐλπιζομένης ἡγεμονίας, ἀλλ᾽ 

ἀφαιρέσεως ἧς εἶχεν ἤδη --- τῷ συγχληρονόμῳ χαὶ χοινωνῷ 
μι ,ὔ Ἁ -μ 4 ΄ 3 ν ΝΜ, Ν 2 

δικαίῳ μετὰ πολλῆς ἀδείας οὐδενὸς ἔτι πεφροντιχὼς ἐπε- 

βούλευεν. ἣ γὰρ υἱοῦ παντελὴς ἐξουσία χατὰ τοὺς τῶν 
«ς ΄, - 

Ρωμαίων νόμους ἀνάχειται πατρί, δίχα τοῦ χαὶ ἀνυπεύϑυνον 

ἀρχὴν εἶναι τὴν αὐτοχράτορα, μηδενὸς ἐπὶ τοῖς ὁπωσοῦν 
πεπραγμένοις λόγον ἀπαιτεῖν τολμῶντος ἣ δυναμένου. τοῦτον 

μὲν δὴ χαϑάπερ ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἔφεδρον ὑπολαβὼν εἶναι 

χαταπαλαίει, μήτε συντροφίας μήτε οἰχειότητος μήτε ἡλικίας 
3 [ Ὁ ΄ 5 [4 », οἶχτον λαβών, δύστηνον, ὠχύμορον, συνάρχοντα, συγχληρο- 

νόμον, τὸν ἐλπισϑέντα ποτὲ χαὶ μόνον αὐτοχράτορα διὰ τὴν 

πρὸς Τιβέριον ἐγγυτάτω συγγένειαν: υἱωνοὶ γὰρ πατέρων 

ἀποθανόντων ἐν υἱῶν τάξει παρὰ πάπποις χαταριϑμοῦνται. 
λέγεται δὲ ὅτι χαὶ χελευσϑεὶς αὐτοχειρίᾳ χτείνειν ἑαυτόν, 

΄ ΄ ΄ ν ἐφεστώτων ἑἕχατοντάρχου χαὶ χιλιάρχου, οἷς εἴρητο μὴ 

συνεφάψασϑαι τοῦ ἄγους, ὡς οὐχ ἐξὸν αὐτοχρατόρων ἀπογόνους 
πρὸς ἑτέρων ἀναιρεῖσϑαι --- νόμων γὰρ ἐν ἀνομίαις χαὶ 
ὁσιότητος ἐν ἀνοσιουργίαις ἐμέμνητο χατειρωνευόμενος τὴν 
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φύσιν τῆς ἀληϑείας ---, ἀπείρως ἔχων --- οὐδὲ γὰρ ἕτερόν 

τινα χτεινόμενον εἶδεν οὐδὲ ἤσχητό πω ταῖς ὁπλομαχίαις, 
αἱ μελέται χαὶ προγυμνάσματα παίδων ἐφ᾽ ἡγεμονίᾳ τρεφο- 
μένων εἰσὶ διὰ τοὺς ἐνισταμένους πολέμους --- τὸ μὲν πρῶτον 
τοὺς ἥχοντας παρεχάλει τὸν αὐχένα προτείνας ἀνελεῖν. ὡς 
δ᾽ οὐχ ὑπέμενον, αὐτὸς λαβὼν τὸ ξίφος ἐπυνθάνετο τὸν 

χαιριώτατον τόπον ὑπ᾽ ἀγνοίας χαὶ ἀηϑείας, ἵνα εὐσχόπῳ 
πληγῇ τὴν ἀϑλίαν ζωὴν ἀπορρήξῃ. χαὶ οἵ μὲν οἷα διδάσχαλοι 

χαχοδαιμονίας ὑφηγοῦντό τε χαὶ ἐδείχνυσαν τὸ μέρος, ᾧ 

χρὴ τὸ ξίφος ἐπενεγχεῖν " ὁ δὲ πρώτην χαὶ ὑστάτην μάϑησιν 

ἀναδιδαχϑεὶς ἀνδροφόνος αὐτὸς αὑτοῦ γίνεται βιασϑείς, ὃ 

δύστηνος. 
(6.) Ἐπεὶ δὲ ὃ πρῶτος χαὶ μέγιστος ἄϑλος οὗτος [Γαΐῳ 

χατείργαστο, υμηδενὸς ἔτι λειπομένου (κοινωνοῦ) τῆς ἡγεμονίας 

πρὸς ὃν ἀποχλινοῦσί τινες τῶν ἐϑελοχαχούντων χαὶ ἐν ὑποφίαις 

ὄντων, ἐπὶ δεύτερον εὐθὺς ἐχονίετο τὸν Μίάχρωνος, ἀνδρὸς 

εἰς πάντα αὐτῷ | συναγωνισαμένου τὰ τῆς ἀρχῆς. οὐ μόνον 

ἀποδειχϑέντι ἡγεμόνι ---- χολαχείας γὰρ ἴδιον τὰς εὐπραγίας 
ϑεραπεύειν --- ἀλλὰ χαὶ πρότερον εἰς τὸ τυχεῖν τῆς ἥγε- 
μονίας. ὁ γὰρ Τιβέριος φρονήσει βαϑείᾳ χρώμενος χαὶ τῶν 
χατ᾽ αὐτὸν ἁπάντων δεινότατος ὧν ἀφανὲς ἀνθρώπου βού- 

λημα συνιδεῖν χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον συνέσει διενεγχών, ἐφ᾽ ὅσον 
χαὶ εὐτυχία, πολλάχις ὑπεβλέπετο τὸν [ἅιτον ὡς χαχόνουν 
μὲν ἅπαντι τῷ Κλαυδίων οἴχῳ, προσχείμενον δὲ μόνῳ τῷ 
μητρῴῳ γένει --- χαὶ ἐδεδίει περὶ τοῦ υἱωνοῦ, μὴ νέος 
ἀπολειφϑεὶς παραπόληται ---, πρὸς δὲ ἀρχὴν χαὶ τοσαύτην 

ἀνεπιτηδείως ἔχοντα διά τε τὸ τῆς φύσεως ἄμιχτον χαὶ 
ἀχοινώνητον χαὶ τὴν τῶν ἠϑῶν ἀνωμαλίαν: ἀλλόχοτα γὰρ 

αὐτῷ χαὶ ἐπιμανῇ χατεφαίνετο, μηδεμιᾶς σῳζομένης ἀχολου- 
ϑίας, μήτε ἐν λόγοις μήτε ἐν ἔργοις. ἃ παντὶ σϑένει χατὰ 
τὸ παρεῖχον ὁ Μάχρων ἐθεράπευε, τὰς μὲν ὑπονοίας τοῦ 
Τιβερίου χαὶ ἐν οἷς μάλιστ᾽ ἐδόχει τὴν διάνοιαν ἑλχοῦσϑαι 
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Ν - [« 80 διὰ τὸν ὄἄληχτον ἐπὶ τῷ υἱωνῷ φόβον ἐξιώμενος. εὔνουν 
᾿ 

’ Ἂν π .. τὶ Ν ὃ }Ὶ -} , Α [4 γὰρ χαὶ πειϑαρχιχὸν ἀπέφαινε τὸν ]αιον χαὶ σφόδρα ἥττη- 
μένον τοῦ ἀνεψιοῦ, ὡς ἕνεχα φιλοστοργίας χαὶ μόνῳ ἄν 
5 - -Ὁ-Ὁ 5 "Ὁ ς “Ὁ, Α ᾿ δ.» ἈΝ - ἐϑελῇσαι τῆς ἀρχῆς ὑπεχστῆναι" τὴν δὲ αἰδῶ μὴ λυσιτελῆσαι 

πολλοῖς, ὑφ᾽ ἧς χαὶ [᾿ἅιον ἁπλοῦν ὄντα ποιχίλον νομίζεσθαι. 
87 χαὶ ὁπότε μὴ πείθοι τὰ εἰχότα διεξιών, τὴν ἀπὸ συνθηχῶν 

΄ 2 ΄ 2 - ( , 3 ΄ ΄ 5 (πίστιν) ἐπέφερεν, . ἐγγυῶμαι“ λέγων, ,ἀξιόχρεώς εἰμι πρὸς 
πίστιν: ἱχανὰς ἀποδείξεις δέδωχα τοῦ φιλόχαισαρ ἰδίως χαὶ 
φιλοτιβέριος εἶναι, τὴν ἐπίϑεσιν καὶ χαϑαίρεσιν ἐγχειρισϑεὶς 

88 Σηιανοῦ.“ χαὶ συνόλως δὲ ἱχανὸς ἦν ἐν τοῖς εἰς [“ατον 

ἐπαίνοις, εἰ δεῖ χαλεῖν ἀξίως ἐπαίνους τὰς ἀπολογίας, αἵ 
Ν Ἁ »} ις -Ὁ- Ἐς, 2 Χ ν. 95.“ Χ πρὸς τὰς ἐξ ὑπονοιῶν αἰτίας χαὶ χατηγορίας ἀδήλους χαὶ 

ἀσαφεῖς ἐγίνοντο᾽ συνόλως γὰρ ὅσα περὶ ἀδελφῶν εἴποι 
τις ἂν ἢ υἱῶν γνησίων ἐγχώμια, τοσαῦτα χαὶ ἔτι πλείω 

89 Μάχρων ὑπὲρ [Γαΐου διεξήει πρὸς Τιβέριον. αἴτιον δέ, ὡς 
σ -Ὁ - ΄ 5 ΄ Ὶ 5 ’ Ν ὃ τῶν πολλῶν λόγος, οὐ μόνον τὸ ἀντιϑεραπεύεσϑαι πρὸς 

αὐτοῦ τὸν Μάχρωνα, πλεῖστον ἢ χαὶ σύμπαν ἐν τῇ ἡγεμονία 
δυνάμενον, ἀλλὰ χαὶ ἣ Μάχρωνος γυνὴ διὰ σιωπωμένην αἰτίαν, 
ἣ χαῦ᾽ ἑἕχάστην ἡμέραν ἤλειφε χαὶ συνεχρότει τὸν ἄνδρα 
μηδὲν ἀνιέναι σπουδῆς χαὶ βοηϑείας τῆς ὑπὲρ τοῦ νεανίσχου. 

δεινὸν δὲ γυνὴ γνώμην ἀνδρὸς παραλῦσαι χαὶ παραγαγεῖν, χαὶ 

μάλιστα μαχλάς" ἕνεχα γὰρ τοῦ συνειδότος χολαχιχωτέρα 

40 γίνεται. ὃ δὲ τὴν διαφϑορὰν μὲν τοῦ γάμου χαὶ τῆς οἰχίας 
ἀγνοῶν, τὴν [ δὲ χολαχείαν εὔνοιαν ἀχραιφνεστάτην εἶναι 
γομίζων, ἀπατᾶται χαὶ λανθάνει τοῖς στρατηγήμασι τοὺς 

ἐχϑίστους ὡς φιλτάτους προσιέμενος. 

41 (1.) Εἰδὼς οὖν, ὅτι. παρὰ μιχρὸν ἐλθόντα μυριάχις 
αὐτὸν ἀπολέσϑαι διέσωσεν, ἀνυπούλοις καὶ πεπαρρησιασμέναις 
ΡῚ -Ὁ - ΄, ΄ ΄ « 9. Χ ἐχρῆτο ταῖς νουϑεσίαις- ἐβούλετο γάρ, ὡς ἀγαϑὸς δημιουργός, 

ἀχαϑαίρετον διαμεῖναι τὸ οἰχεῖον ἔργον, μήτε ὑπ᾽ αὐτοῦ δια- 

42 λυϑὲν μήτε ὕφ᾽ ἑτέρου. ὁπότε οὖν ἢ χαταδαρϑόντα ἐν 
συμποσίῳ ϑεάσαιτο, περιανίστη στοχαζόμενος ἅμα μὲν τοῦ 
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΄ -΄ Δ ᾿ - 5 ΄ ΕῚ ΄ ᾿ πρέποντος ἅμα δὲ χαὶ τῆς ἀσφαλείας --- εὐςε πιβούλευτον γὰρ 

ὃ χοιμώμενος ---- ἥ τινας ἐχμανῶς ὀρχηστὰς δρῶντα ἢ ἔστιν 
ὅτε συνορχούμενον ἢ ἐπὶ μίμοις αἰσχρῶν χαὶ σχωμμάτων μὴ 
ὑπομειδιῶντα σεμνότερον ἀλλὰ μειραχιωδέστερον χαγχάζοντα 

ἢ χιϑαρῳδῶν ἢ χορῶν τῆς ἐμμελείας ἡττώμενον, ἔστιν ὅπου 
κ ΄ ᾿ “Ἁ ’ χαὶ συνάδοντα, ἔνυττε πλησίον χαϑεζόμενος ἢ χαταχεχλιμένος 
ν." 5 ;} - “ ", }Ὶ Ἁ , Ἁ “Ψ», 

χαὶ ἐπέχειν ἐπειρᾶτο. πολλάχις δὲ χαὶ ἐπιχλίνας πρὸς οὖς, 

ἵνα υὴἡ χαταχούοι τις ἕτερος, ἡσυχῇ χαὶ πράως ἐνουϑέτει 
4 ᾿" - 

φάσχων" ..οὐδενὶ τῶν παρόντων ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν ἄλλων ἀνθρΩν 

πων ὅμοιον εἶναί σε δεῖ, οὔτε ἐν ϑεάμασιν οὔτε ἐν ἀχούσμασιν 
Ὑ »] -" » σ σ ᾿ Ἁ 5: ΄ δι νλ»" 

οὔτε ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ὅσα χατὰ τὰς αἰσϑήσεις, ἀλλὰ προ- 
ρ, 

ν φέρειν ἐπὶ τοσοῦτην ἐν ἐχάστῳ τῶν πε ερὶ ὶ τὸν β ιονς ἐφ᾽ ὅσον χαὶ 
ε 

ταῖς εὐτυχίαις διενήνοχας. ἄτοπον γὰρ τὸν ἥγεμόνα γῆς 

χαὶ ϑαλάττης νιχᾶσϑαι πρὸς δῆς ἢ ὀρχήσεως ἢ χλευαστιχοῦ 

σχώμματος ἤ τινος τῶν ὁμοιοτρόπων, ἀλλὰ μὴ ἀεὶ χαὶ παν- 

Ὁ μεμνῆσϑαι τῆς ἡγεμονίας, χαϑάπερ ποιμένα τινὰ χαὶ 

Ξπιστάτην ἀγέλης, τὰ πρὸς βελτίωσιν ἀπὸ παντὸς οὑτινοσοῦν 

({ην (ὧν φ'᾽ ἑαυτὸν ἕλχοντα χαὶ λόγου χαὶ πράγματος.“ εἶτα ἔφασχεν " 
οὕταν παρατυγχάνῃς σχηνιχοῖς ἀγῶσιν ἢ γυμνιχοῖς ἢ τοῖς 

χατὰ τὰς ἱπποδρομίας, μἢ σχόπει τὰ ἐπιτηδεύματα, ἀλλὰ 
τὴν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι χατόρϑωσιν. χαὶ λάμβανε τὸν τοιοῦ- 

τον λογισμόν" εἰ τὰ τος τεσετος τὸν ἀνϑρώπινον βίον, 
τέρψιν δὲ χαὶ ἡδονὴν αὐτὸ μόνον παρέχοντα ϑεαταῖς, ἐχπο- 
γοῦσιν οὕτω τινές, ὡς ἐπαινεῖσϑαί τε χαὶ ϑαυμάζεσϑαι χαὶ 

γέρα χαὶ τιμὰς χαὶ στεφάνους μετὰ χηρυγμάτων λαμβάνειν, 

τί χρὴ πράττειν τὸν τῆς ἀνωτάτω χαὶ μεγίστης τέχνης ἐπι- 

στήμονα: μεγίστη δὲ χαὶ ἀρίστη τέχνη πασῶν ἐστιν ἣ ἦγε- 47 
αονία, δ ἧς πᾶσα μὲν ἣ ἀγαϑὴ χαὶ βαϑεῖα πεδιάς τε χαὶ 

ὀρεινὴ γεωργεῖται, πᾶσα δὲ ϑάλαττα φορτηγοῖς ὁλχάσιν ἀχιν- 
δύνως διαπλεῖται χατὰ τὰς ἀντιδόσεις ὧν ἀλλήλαις ἀγαϑῶν 

ἀντεχτίνουσιν αἱ χῶραι χοινωνίας ἱμέρῳ, τὰ μὲν ἐνδέοντα 

λαμβάνουσαι, ὧν δ᾽ ἄγουσι περιουσίαν ἰ ἀντιπέμπουσαι. 
ῬΈΠ ΟΝ 8. ΟΡοΥἃ Ὑ0]. ΥἹ. 9 
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48 

49 

φϑόνος γὰρ οὐδέποτε πᾶσαν τὴν οἰχουμένην ἐκράτησεν, ἀλλ᾽ 
4Φλ κ᾿ ΄ 5», ὦ . ΄ σ ᾽ , ͵᾿σ 

οὐδὲ τὰς υεγάλας αὐτῆς ἀποτομάς, ὅλην Εὐρώπην ἢ ὅλην 

᾿Ασίαν: ἀλλ᾿ ἰοβόλου τρόπον ἑρπετοῦ φωλεύει βραχέσιν εἰσερ- 

πύσας χωρίοις ἀνδρὶ ἑνὶ ἣ οἴκῳ ἑνὶ ἵ, εἴ ποτε πολὺς ἄγαν 
΄ ΄ -" Η ᾿ ΄, ΄ Ὑ “᾿ " 

πνέοι, πόλει μιᾷ: πρὸς δὲ μείζονα χύχλον ἔϑνους ἢ χώρας 

οὐ πρόσεισι, χαὶ μάλιστα ἀφ᾽ οὗ τὸ ὑμέτερον γένος τὸ Σεβα- 

στὸν ὄντως ἤρξατο πρυτανεύειν τῶν πανταχοῦ πάντων. ὅσα 
“μὲν γὰρ εὐημέρει τῶν βλαβερῶν χαὶ ἐν μέσοις ἐξητάζετο, 

0 

Ὁ] 

Ὁ 

9 

πρὸς ἐσχατιὰς ὑπερόρια χαὶ Ταρτάρου μυχοὺς ἤλασε, τὰ δὲ 

τρόπον τινὰ φυγαδευϑέντα τῶν λυσιτελῶν χαὶ ὠφελίμων χατή- 

Ἴαγεν ἀπὸ περάτων γῆς χαὶ ϑαλάττης εἰς τὴν χαϑ' ἡμᾶς 

οἰχουμένην: ἃ πάντα μιᾷ χειρὶ σῇ χυβερνᾶν ἐπιτέτραπται. 

παραπεμφϑεὶς γοῦν ὑπὸ τῆς φύσεως ἐπὶ πρύμναν ἀνωτάτω 

χαὶ τοὺς οἴαχας ἐγχειρισϑεὶς πηδαλιούχει τὸ χοινὸν ἀνϑρώ- 
πων σχάφος σωτηρίως, ἐπὶ μηδενὶ μᾶλλον χαίρων χαὶ τερ- 

πόμενος ἢ τῷ τοὺς ὑπηκόους εὐεργετεῖν. ἄλλοι μὲν γὰρ ἄλλων 

ἔρανοι, οὃς ἀναγχαίως εἰσφέρουσιν ἰδιῶται χατὰ πόλεις" 
ἄρχοντι δὲ οἰχειότατος ἔρανος, βουλὰς ἀγαϑὰς εἰσηγεῖσϑαι 

περὶ τῶν ὑποτεταγμένων χαὶ πράττειν τὰ βουλευϑέντα ὀρϑῶς 

χαὶ ἀταμίευτα προφέρειν τὰ ἀγαϑὰ πλουσίᾳ χειρὶ χαὶ γνώμῃ; 
πλὴν ὅσα χατὰ πρόνοιαν τῆς εἰς τὸ μέλλον ἀδηλότητος ἄξιον 

παραφυλάττειν. “ 
(8.) Τοιούτοις χατεπῇδεν ὁ δυστυχής, ὥστε βελτιῶσαι 

τὸν Γάιον. ὃ δὲ φίλερις χαὶ φιλόνεικος ὧν ἐπὶ τἀναντία τὴν 
διάνοιαν ἔτρεπεν, ὥσπερ εἰς ἐχεῖνα παραχληϑείς, χαὶ τὸν 

σωφρονιστὴν ἄντιχρυς ἀπεϑάρρει δυσωπεῖν, ἔστι δὲ ὅτε καὶ 

πόρρωϑεν ἀφιχνούμενον ὁρῶν πρὸς τοὺς πλησίον ταυτὶ διε- 

λάλει: «πάρεστιν ὃ διδάσχαλος τοῦ μηχέτι μανϑαάνειν ὀφεί- 

λοντος, ὃ παιδαγωγὸς τοῦ μηχέτι παιδὸς ὄντος, ὁ νουϑετη- 

τὴς τοῦ φρονιμωτέρου, ὁ τὸν αὐτοχράτορα τῷ ὑπηχόῳ πει- 

ϑαρχεῖν ἀξιῶν, ἐθάδα τῆς ἡγεμονιχῆς ἐπιστήμης χαὶ παι- 

δευτὴν ἑαυτὸν γράφει, παρὰ τίνι μαϑὼν τὰ ἀρχιχὰ ἔγωγε 

το 

16 

2η 
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οὐχ οἶδα. ἐμοὶ μὲν γὰρ ἐξ ἔτι σπαργάνων μυρίοι διδά- 54 
σχαάλοι γεγόνασι, πατέρες, ἀδελφοί, ϑεῖοι, ἀνεψιοί, πάπποι, 

πρόγονοι μέχρι τῶν ἀρχηγετῶν, οἱ ἀφ᾽ αἵματος πάντες χαϑ᾽ 

ἑχάτερον γένος τό τε πατρῷον χαὶ μητρῷον, αὐτοχρατεῖς 

ἐξουσίας περιποιησάμενοι, χωρὶς τοῦ χάν ταῖς πρώταις τῶν 
σπερμάτων χαταβολαῖς εἶναί τινας δυνάμεις βασιλιχὰς τῶν 
ἡγεμονικῶν. ὡς γὰρ αἱ τοῦ σώματος χαὶ τῆς ψυχῆς ὅμοι- δὅ 

ότητες χατά τε τὴν μορφὴν χαὶ σχέσεις χαὶ χινήσεις βουλάς 

τε χαὶ πράξεις ἐν τοῖς σπερματιχοῖς σῴζονται λόγοις, οὕτως 

εἰχὸς ἐν τοῖς αὐτοῖς ὑπογράφεσϑαι τυπωδέστερον [ χαὶ τὴν 

πρὸς ἡγεμονίαν ἐμφέρειαν. εἶτα ἐμὲ τὸν χαὶ πρὸ τῆς γενέ- δ6 

σεως ἔτι χατὰ γαστρὸς ἐν τῷ τῆς φύσεως ἐργαστηρίῳ δια- 
πλασϑέντα αὐτοχράτορα τολμᾷ τις διδάσχειν, ἀνεπιστήμων 
ον ομώνω ποῦ γὰρ ᾿Ξ ἰδιώταις ν κρρετα μος Εἰ5 γγε- 

(ς "7 

πα σου νομῷ, Ἐπ μαντεῦ χαὶ τελεῖν τὰ ἥγεμον με 

ἐχ ὃὲ τοῦ χατ᾽ ὀλίγον ἂν ἐν μύσταις ἀναγραφέντες : δ 

τῶν ἀλλοτριοῦσϑαι τοῦ Μαχρωνος ἤρχεξο χαὶ ψευδεῖς 

πιϑανὰς δὲ χαὶ εὐπαραγώγους χατ᾽ αὐτοῦ πλάττειν αἰτίας" 

δειναὶ γὰρ αἵ εὔϑιχτοι χαὶ μεγάλαι φύσεις εἰχοτολογῆσαι. 
“- εἴ εν ς ΄ ΄ - ΄ 

τοιαῦται δὲ ἦσαν αἱ προφάσεις: ἐμόν ἐστι τοῦ Μάχρωνος 58 
ἔργον [άϊος: μᾶλλον αὐτὸν ἢ οὐχ ἧττον τῶν γονέων γεγέν- 

, 5 ΄σ » ΔῈ τὺ Ἃ ἘΞΑ 3 ΄“ ΄, νηχα" τρίς, οὐχ ἅπαξ, ἀνήρπαστο ἂν ἐπ᾽’ αὐτῷ Τιβερίου 
φονῶντος, εἰ μὴ δι᾿ ἐμὲ χαὶ τὰς ἐμὰς παρηγορίαν ἀλλὰ χαὶ 

τελευτήσαντος ἔχων ὑπηχόους τὰς στρατιωτιχὰς δυνάμεις 

εὐθὺς εἰς τὴν ἐχείνου παρέπεμψα τάξιν, ἀναδιδάσχων ὅτι 
ἀνδρὸς ἑνὸς γέγονεν ἔνδεια: μένει δὲ ἄρτιος χαὶ πλήρης ἡ ρὸς ο. ἸΕῚ ἘΞ ΞΟΣ ὥξὶ μὴν λον χα τ Ὑ δ τ το 
ἡγεμονία.“ τούτοις συνεπείϑοντό τινες ὡς ἀψευδέσιν ἀγνοοῦν- 59 
τες τὸν φέναχα τρόπον τοῦ λέγοντος" οὔπω γὰρ ἦν τὸ πεπλα- 
σμένον αὐτοῦ χαὶ ποιχίλον τῶν ἠϑῶν ἐμφανές. ἀλλὰ γὰρ οὐ 
πολλαῖς ὕστερον ἡμέραις ἐκποδὼν ὃ χαχοδαίμων γίνεται σὺν 

τῇ γυναιχί, τῆς περιττῆς εὐνοίας ἀμοιβὰς τὰς ἀνωτάτω τι- 
οἵ 
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χάρις: ἀντὶ γὰρ ὧν ὠφελήϑησαν, παρέχουσι τὰς μεγίστας 
ζημίας τοῖς εὐεργετήσασιν. ὃ γοῦν Μαάχρων πᾶντα ἐπ᾽ ἀλη- 
ϑείας πραγματευσάμενος μετ᾽ ἐχτενεστάτης σπουδῇς χαὶ φιλο- 

τιμίας, τὸ μὲν πρῶτον ὑπὲρ τοῦ σῶσαι [ἄιϊιον, ἔπειτα δὲ 

ὑπὲρ τοῦ μόνον τὴν ἡγεμονίαν διαδέξασϑαι, τοιαῦτα εὕρατο 

τὰ ἐπίχειρα. λέγεται γάρ, ὅτι ἠναγχάσϑη ὃ δείλαιος αὐτο- 
χειρίᾳ χτεῖναι ἑαυτὸν χαὶ τὴν αὐτὴν ἀνεδέξατο συμφορὰν 

ἢ γυνή, χαίτοι ποτὲ νομισϑεῖσα διὰ συνηϑείας αὐτῷ γενέσϑαι" 

βέβαιον δὲ οὐδέν φασι τῶν ἐν ἔρωτι φίλτρων εἶναι διὰ τὸ 

τοῦ πάϑους ἁψίχορον. 
(9.) ᾿Επειδὴ δὲ καὶ ὃ Μάχρων πανοίχιος ἱέρευτο, τρί- 

τῷ ἐπαπεδύετο δόλῳ βαρυτέρῳ. πενϑερὸς ἐγεγένητο αὐτῷ 
Μάρκος Σιλανός, μεστὸς φρονήματος ἀνὴρ χαὶ γένει λαμπρός. 

οὗτος ὠχυμόρου τῆς ϑυγατρὸς ἀποθανούσης ἔτι περιεῖπε τὸν 

[τον εὔνοιαν προσφερόμενος οὐ πενθεροῦ μᾶλλον ἢ γνησίου 
πατρός, ἧς ἐνόμιζεν ἀντιλήψεσϑαι χατὰ νόμον ἰσότητος μεϑαρ- 

μοσάμενος τὸν γαμβρὸν εἰς υἱόν. ἐλελήϑει δὲ ἄρα ψευδο- 

δοξῶν χαὶ ἀπατώμενος. [ ὃ μὲν γὰρ τοὺς τοῦ χηδεμόνος λόγους 

ἀεὶ διεξήει μηδὲν ἐπιχρυπτόμενος τῶν εἰς βελτίωσιν χαὶ 

ὠφέλειαν ἠθῶν χαὶ βίου καὶ ἡγεμονίας, ἔχων εἰς παρρησίαν 

χαὶ μεγάλας ἀφορυὰς ὑπερβάλλουσαν τε εὐγένειαν χαὶ τὴν 

χατ᾽ ἐπιγαμίαν οἰχειότητα᾽ χαὶ γὰρ ἣ ϑυγάτηρ οὐ πρὸ πολ- 
λῶν ἐτεϑνήχει χρόνων, ὡς ἀμαυρωϑῆναι τὰ δίκαια τῶν χηδε- 

στῶν, ἀλλὰ μόνον οὐχ ἤσπαιρεν, ἔτι λειψάνων τινῶν ὑστάτων 
τοῦ ψυχιχοῦ πνεύματος ἐνυπαρχόντων χαὶ ἐγχατειλημμένων 
τῷ σώματι. ὃ δὲ πρὸς ὕβρεως τὰς νουϑεσίας λαμβάνων τῷ 
πάντων οἴεσϑαι φρονιμώτατος χαὶ σωφρονέστατος ἔτι δὲ ἀν- 

δρειότατος εἶναι χαὶ δικαιότατος ἤχϑαιρε μᾶλλον τῶν ὅμολο- 
Ἰουμένων πολεμίων τοὺς διδάσχοντας. ὑπολαβὼν οὖν χαὶ 

τοῦτον εἶναι παρενόχλημα, τὴν πολλὴν αὐτοῦ ῥύμην τῶν 
ς 

ἐπιϑυμιῶν ἐφέξοντα, πολλὰ χαίρειν φράσας τοῖς δαίμοσι τῆς 
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ἀποϑανούσης γυναιχός, εἰ πατέρα υὲν ἐχείνης ξαυτοῦ δὲ γενό- 

μενον πενθερὸν μεταστήσεται, δολοφονεῖ. 

(10.) Καὶ τὸ πρᾶγμα ἤδη περιβόητον τοῖς ἐπαλλήλοις 

τῶν πρώτων ἀνδρῶν φόνοις ἐγεγένητο, ὡς διὰ παντὸς στό- 

5 μᾶτος δυσχάϑαρτα ἄγη συνηχεῖσϑαι, φανερῶς μὲν οὐ διὰ 

δέος, ἠρεμαιοτέρᾳ δὲ τῇ φωνῇ. χάπειτα ἐχ μεταβολῆς --- 
; ὄχλος γὰρ ἀνίδρυτον ἐν ἅπασι, χαὶ βουλαῖς χαὶ λόγοις χαὶ 
᾿ πράγμασιν --- ἀπιστοῦντες, εἰ οὕτως ἀϑρόαν ἐνδέδεχται τροπὴν 

ὃ πρὸ μιχροῦ χρηστὸς χαὶ φιλάνϑρωπος ἴσος τε χαὶ χοινωνι- 

10 χὸς εἶναι νομισϑεὶς [}ατος, ἀπολογίας ἐσχόπουν χαὶ διερευ- 

γῶντες εὕρισχον, ἐπὶ μὲν τῷ ἀνεψιῷ χαὶ συγχληρονόμῳ 

τοιαῦτα φάσχοντες" οἀχοινώνητον ἀρχή, ϑεσμὸς φύσεως ἀχί- 

νητος. οὗτος ἃ παϑεῖν ἐμέλλησεν ἂν ὑπ᾽ ἀδυνατωτέρου προδι- 

έϑηχεν ἰσχυρότερος ὥν: ἄμυνα τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐχ ἀνδροφονία. 
18 τάχα δὲ χαὶ προνοητιχῶς ἐπ᾽ ὠφελεία τοῦ σύμπαντος ἀν- 

ϑρώπων γένους τὸ μειράχιον ἐχποδὼν γεγένηται, τῶν μὲν 

τούτῳ τῶν δὲ ἐχείνῳ προσχληρουμένων, ἐξ ὧν ταραχαὶ 

ἐμφύλιοί τε χαὶ ξενιχοὶ πόλεμοι συνίστανται. τί δὲ ἄμεινον 

εἰρήνης ; εἰρήνη δὲ ἐξ ἡγεμονίας ὀρϑῆς φύεται: ἡγεμονία δὲ 

30 ἀφιλόνειχος χαὶ ἀνερίϑευτος ὀρϑὴ μόνη, δι᾿ ἧς χαὶ τἄλλα 
πάντα χατορϑοῦται.“ ἐπὶ δὲ Μαάχρωνι .,πλέον ἐφυσήϑη, τοῦ 

μετρίου : τὸ Δελφιχὸν γράμμα οὐ διανέγνω, τὸ “γνῶϑι σαυτόν᾽" 

φασὶ δὲ τὴν μὲν ἐπιστήμην εὐδαιμονίας τὴν ὃξ ἄγνοιαν 
χαχοδαιμονίας αἰτίαν εἶναι. τί παϑὼν ὑπηλλάττετο χαὶ μετε- 

25 τίϑει τὸν μὲν ὑπήχοον αὑτὸν εἰς τάξιν ἄρχοντος, τὸν 

ρ. ὅ56 Ν. χράτορα [ατον | εἰς ὑπηχόου χώραν; οἰχειότατον ἢ 
τὸ προστάττειν, ὅπερ ἐποίει Μάχρων, ὑπηχόῳ δὲ τ 
χεῖν, ὅπερ ὑπομένειν ἠξίου [Γάιϊον.΄ ἐχάλουν γὰρ οἱ ἀνεξέ- 

ταστοι τὴν παραίνεσιν πρόσταξιν χαὶ τὸν σύμβουλον ἄρχοντα, 

80 ἤτοι μὴ συνιέντες ὕπ᾽ ἀναισϑησίας ἢ διὰ χολαχείαν τὰς φύσεις 
τῶν ὀνομάτων ὁμοῦ χαὶ πραγμάτων μεταχαράττοντες. ἐπὶ 

δὲ Σιλανῷ : οχλεύης ἄξιον ὃ Σιλανὸς ἔπαϑεν. οἰηϑεὶς πεν- 
τὶ 
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ϑερὸν τοσοῦτον παρὰ γαμβρῷ δύνασϑαι, ὅσον πατέρα γνήσιον 
παρ᾽ υἱῷ. χαίτοι πατέρες ἰδιῶται γενομένων ἐν ἀρχαῖς με- 

Ἰάλαις καὶ ἐξουσίαις υἱῶν ὑποστέλλουσιν, ἀγαπητῶς φερό- 

μενοι δευτερεῖα. ὃ ὃδὲ ἠλίϑιος, οὐδὲ πενϑερὸς ὧν ἔτι, τὰ 

μὴ καϑ'’ ἑαυτὸν προσπεριειργάζετο μὴ συνιείς, ὅτι ϑανάτῳ 

τῆς ϑυγατρὸς συνετεϑνήχει χαὶ ἢ χατ᾽ ἐπιγαμίαν οἰχειότης" 
μ᾿ Χ . ν ᾿ ΄ συν ΄ ." 3 ΚΞΗΒΕ 3 δεσμὸς γὰρ οἴχων ὀϑνείων αἱ ἐπιγαμίαι τὴν ἀλλοτριόητα εἰς 
οἰχειότητα συνάγων, οὗ λυϑέντος λέλυται χαὶ τὰ τῆς χοινω- 
γίας, χαὶ μάλιστα ὅταν ἀνεπανορϑώτῳ πραάγματι λυϑῇ, τε- 

λευτῇ τῆς εἰς ἀλλότριον οἶκον δεδομένης ἐπὶ γάμῳ.“ τοιαῦτα 
ϑ σ -» Μ, - ’ - Ἷ [έ 

ἐν ἅπασι τοῖς συλλόγοις ἐϑρύλουν πλεῖστον διδόντες μέρος 

τῷ μὴ βούλεσϑαι δοχεῖν ὠμὸν εἶναι τὸν αὐτοχράτορα" 

χρηστότητα γὰρ χαὶ φιλανθρωπίαν ἐλπίσαντες ὅσην παρ᾽ οὐ- 
δενὶ τῶν προτέρων ἐνιδρύσϑαι τῇ [αἵου ψυχῇ σφόδρα ἄπι- 
στον ἐνόμιζον, εἰ τοσαύτην χαὶ οὕτως ἀϑρόαν ἐνδέδεχται 

μεταβολὴν πρὸς τἀναντία. 

(11.)ὴ Κατεργασάμενος οὖν τρεῖς τοὺς εἰρημένους 

ἀϑλους ἐχ τριῶν τῶν ἀναγχαιοτάτων μερῶν, δυοῖν μὲν ἐχ 
τῆς πατρίδος τοῦ τε βουλευτιχοῦ χαὶ τοῦ τῆς ἱππιχῆς τάξεως, 

τρίτου ὃὲ τοῦ συγγενιχοῦ, χαὶ ὑπολαβὼν τῶν ἰσχυροτάτων 

χαὶ δυνατωτάτων περιγεγενημένος χαταπληχτιχώτατον δέος 

ἐνειργάσϑαι τοῖς ἄλλοις ἅπασι, διὰ μὲν τῆς Σιλανοῦ σφαγῆς 

τοῖς βουλευταῖς --- ἦν γὰρ οὐδενὸς τῶν ἐν συγχλήτῳ δεύ- 
τερος ---, διὰ δὲ τῆς Μάχρωνος τοῖς ἱππιχοῖς --- οἷα γὰρ 
χοροῦ τινος ἡγεμὼν ἐγεγένητο φερόμενος τὰ πρωτεῖα τιμῆς 

τ 5 » τὸ. (ἈΠ κ πὰς -" ζω "Ὁ - Ν Ψ, 
χαὶ εὐδοξίας --- διὰ δὲ τῆς τοῦ ἀνεψιοῦ χαὶ συγχληρονόμου 

τοῖς ἀφ’ αἵματος ἅπασιν, οὐχέτι ἠξίου μένειν ἐν τοῖς τῆς 

ἀνθρωπίνης φύσεως ὅροις, ἀλλ᾽ ὑπερέχυπτε σπουδάζων ϑεὸς 
νομίζεσϑαι. χαὶ ἐν ἀρχῇ ταύτης τῆς παραπληξίας φασὶν 
αὐτὸν χρήσασϑαι τοιούτῳ λογισμῷ: χαϑάπερ γὰρ οἱ τῶν 

ἄλλων ζῴων ἀγελάρχαι, βουχόλοι χαὶ αἰπόλοι χαὶ νομεῖς, 
οὔτε βόες εἰσὶν οὔτε αἶγες οὔτε ἄρνες, ἀλλ’ [ ἄνθρωποι ὑ. 557 Ν. 
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χρείττονος μοίρας καὶ χατασχευῆς ἐπιλαχόντες, τὸν αὐτὸν 
τρόπον ἀγελαρχοῦντα χάἀμὲ τῆς ἀρίστης ἀνθρώπων γένους 

ἀγέχης νομιστέον διαφέρειν χαὶ μὴ χατ᾽ ἄνθρωπον εἶναι, 
μείζονος δὲ χαὶ ϑειοτέρας μοίρας τετυχηχέναι. ταύτην τὴν 
ὑπόληψιν ἐνσφραγισάμενος τῇ διανοίᾳ περιέφερεν ὁ ἠλίϑιος 

ν ἑαυτῷ μυϑιχὸν πλάσμα ὡς ἀψευδεστάτην ἀλήϑειαν. χαὶ 

πειδὴ ἅπαξ ἐϑρασύνατο χαὶ ἀπετόλμησεν εἰς τοὺς πολλοὺς 
εἶν τὴν ἀϑεωτάτην ἐχϑέωσιν αὑτοῦ, τὰ ἀχόλουϑα ω. ὦ» (ἢ ́υν {ἡ τ [ΟἹ -Ὁ " 

χαὶ συνῳδὰ πράττειν ἐπεχείρει χαὶ οἷα δι’ ἀναβαϑμῶν ἐκχ 

τοῦ χατ᾽ ὀλίγον εἰς τὸ ἄνω προΐει. ἤρχετο γὰρ ἐξομοιοῦν 

τὸ πρῶτον τοῖς λεγομένοις ἡμιϑέοις ἑαυτόν, Διονύσῳ χαὶ 

Ἡραχλεῖ χαὶ Διοσχούροις, Τροφώνιον χαὶ ᾿Αμφιάραον χαὶ 
᾿Αμφίλοχον χαὶ τοὺς ὁμοίους χρηστηρίοις αὐτοῖς καὶ ὀργίοις 
χλεύην τιϑέμενος χατὰ σύγχρισιν τῆς ἰδίας δυνάμεως. εἶθ᾽ 
ὥσπερ ἐν ϑεάτρῳ σχευὴν ἄλλοτε ἀλλοίαν ἀνελάμβανε, τοτὲ 

υὲν λεοντῆν χαὶ ῥόπαλον, ἀμφότερα ἐπίχρυσα, διαχοσμούμενος 

εἰς Ἡραχλέα, τοτὲ δὲ πίλους ἐπὶ τῆς χεφαλῆς, ὁπότε ἀσχοῖτο 

εἰς Διοσχούρους" ἔστι δὲ ὅτε χιττῷ χαὶ ϑύρσῳ χαὶ νεβρίσιν 
εἰς Διόνυσον ἠσχεῖτο. χαὶ ταύτῃ διαφέρειν ἀξιῶν, ὅτι ἐχείνων 

μὲν ἕχαστος ἰδίας ἔχων τιμὰς οὐ μετεποιεῖτο ὧν ἐχοινώνουν 
[ΟῚ 

Ἢ ΄ . ΠΗ͂ ΄ » , » τς ἌΡΕΙ , κ 

τεροι, ὃ δὲ τὰς πάντων ἀϑρόων ἐσφετερίζετο φϑόνῳ χαὶ 
“. ΄ -»" ᾿" ᾿ - . 2 , 5 : . 

πλεονεξία, μᾶλλον δὲ χαὶ αὐτοὺς ἐχείνους, οὐχ εἰς [ηρυόνην 

τὸν τρισώματον μεταβαλών, ἵνα τῷ πλήϑει παραγαάγῃ τοὺς 
- 5 “ κ᾿ ς 9 ὁρῶντας, ἀλλ᾽, ὃ δὴ παραδοξότατον ἦν, ἑνὸς σώματος οὐσίαν 

μετασχηματίζων χαὶ μεταχαράττων εἰς πολυτρόπους μορφᾶς, 
᾿Ἶ ΜΝ ΞΘ :» α ΓΝ Ἂ τ Ψ Ε- " 

Αἰγυπτίου τρόπον [Ιρωτέως, ὃν εἰσήγαγεν Ὅμηρος μεταβολὰς 
παντοίας ἐνδεχόμενον εἴς τε τὰ στοιχεῖα χαὶ τὰ ἐχ τούτων 
ζῷα χαὶ φυτά. χαΐτοι τί παρασήμων ἔδει σοι, [Ἃἀιε, οἷς 
Ξ9 3 τς ἘΞ -- 5 ’ 3 Ἂ ’ Ἂ - Ἁ ἔϑος ἀσχεῖσϑαι τὰ τῶν εἰρημένων ἀφιδρύματα; ἐχρῆν γὰρ 

ζηλοῦν τὰς ἐχείνων ἀρετάς. Ἡραχλῆς ἐχάϑηρε γῆν καὶ 

ϑάλατταν ἄϑλους ἀναγχαιοτάτους χαὶ ὠφελιμωτάτους ἅπασιν ἶ ΒΑΕ 
3 [2 ΄ ὶ σ - Ἁ , Ἀ Ἁ ἀνθρώποις ὑποστὰς ἕνεχα τοῦ τὰ βλαβερὰ χαὶ χαχωτιχὰ 

ΩΝ 

80 
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φύσεως ἑχατέρας ἀνελεῖν. Διόνυσος ἡμερώσας ἄμπελον χαὶ 
ποτὸν ἐξ αὐτῆς ἀναχέας ἥδιστον ὅμοῦ χαὶ ὠφελιμώτατον 

ψυχαῖς τε καὶ σώμασι τὰς μὲν ἄγει πρὸς εὐθυμίαν, χαχῶν 

λήϑην χαὶ ἀγαϑῶν ἐλπίδας ἐνερ γα δαθεοι τὰ δὲ σώματα 
ὑγιεινότε ἘΣ χαὶ χραταιότερα χαὶ εὐχινητότερα παρασχευάζει" 
χαὶ ἰδίᾳ τε ἕχαστον ἀνθρώπων βελτίονα ποιεῖ χαὶ πολυανϑρώ- 
ποὺς 08 χαὶ συγγενείας ἐξ αὐχμηροῦ χαὶ ἐπιπόνου βίου 
μεϑαρμόζεται πρὸς ἀνειμένης σχῆμα χαὶ ἱλαρᾶς διαίτης καὶ 

πάσαις πόλεσιν |[ “Ελληνιχαῖς τε χαὶ βαρβαρικαῖς εὐωχίας, 
εὐφροσύνας, ϑαλίας, ἑορτὰς ἐπαλλήλους παρέχει" πάντων 

γὰρ τῶν λεχϑέντων αἴτιος ἄχρατος. Τα πὸ ἀρ λε να 
λόγος ἔχει χοινώσασϑαι τὴν ἀϑανασίαν. ἐπειδὴ γὰρ ὃ μὲν 

ϑνητὸς ὁ δὲ ἀϑάνατος ἦν, οὐχ ἐδιχαίωσεν ὃ τῆς χρείττονος 
μοίρας ἀξιωϑεὶς φιλαυτῆσαι μᾶλλον ἢ πρὸς τὸν ἀδελφὸν εὔνοιαν 

ἐπιδείξασϑαι. φαντασιωϑεὶς γὰρ τὸν ἄπειρον αἰῶνα χαὶ 
σ 

λογισάμενος, ὅτι αὐτὸς μὲν ἀεὶ βιώσεται, ὃ δὲ ἀδελφὸς ἀεὶ 

τεϑνήξεται, χαὶ μετὰ τῆς ἀϑανασίας ἀϑάνατον τὸ ἐπ᾽ ἐχείνῳ 

πένϑος ἀναδέξεται, ϑαυμαστὴν ἐμεγαλούργησεν ἀντίδοσιν 

ἀναχερασάμενὸς αὑτῷ μὲν τὸ Ἧ τῷ ὃὲ ἀδελφῷ τὸ 

ἄφϑαρτον, χαὶ ἀνισότητα, τὴν ἀδιχίας ἀρχήν, ἐνηφάνισεν 
ἰσότητι, ἦτις ἐστὶ πηγὴ δικαιοσύνης. (12.) οὗτοι πᾶντες, 

ὦ Τ᾿ άιε, διὰ τὰς ὑπηργμένας εὐεργεσίας ἐθαυμάσθησαν χαὶ 

ἔτι νῦν ϑαυμάζονται χαὶ σεβασμοῦ τε χαὶ τῶν ἀνωτάτω 

τιυῶν ἠξιώϑησαν. εἰπὲ δὴ χαὶ αὐτὸς ἡμῖν, ἐπὶ τίν: γαυριᾶς 

χαὶ πεφύσησαι τῶν παραπλησίων; ἐμιμήσω τοὺς Διοσχούρους 
εἰς φιλαδελφίαν ; ἵνα ἐντεῦϑεν ἄρξωμαι. τὸν μὲν ἀδελφὸν χαὶ 

ὅ συγχληρονόμον ἐν ἀχμῇ τῆς πρώτης ἡλιχίας, ὦ σιδήρειξ χαὶ 
ἀνηλεέστατε, ὠμῶς ἀπέσφαξας, τὰς (δ) ἀδελφὰς ὕστερον 
ἐφυγάδευσας" μὴ χαὶ αὖται τὸν περὶ ἀφαιρέσεως ἀρχῆς φόβον 

᾿ ΄ Ι ». " , ,ὔ 

εἰργάζοντό σοι; ἐμιμήσω Διόνυσον; εὑρετὴς καινῶν γέγονας 
χαρίτων ὡς ἐχεῖνος : εὐφροσύνης χατέπλησας τὴν τ δϑμδεῆν, 

᾿Ασία χαὶ Εὐρώπη τὰς ἐχ σοῦ γεγενημένας δωρεὰς οὐ χωρεῖ; 
ε 

“-οῦπαν"».5:....5.... 

ρ. 858 Ν-] 
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χαινὰς μὲν οὖν τέχνας χαὶ ἐπιστήμας ἀνεῦρες ὡς χοινὸς 

λυμεὼν χαὶ παλαμναῖος, αἷς μεταβάλλεις τὰ ἡδέα χαὶ χαρτὰ 
πρὸς ἀηδίας χαὶ λύπας χαὶ ἀβίωτον βίον τοῖς πανταχοῦ 

πᾶσι, τὰ μὲν παρ᾽ ἑτέροις ἀγαϑὰ καὶ χαλὰ πάντα σφετεριζό- 

μενος ἀπλήστοις καὶ ἀχορέστοις ταῖς ἐπιϑυμίαις, τὰ ἀπὸ 
τῶν ἑῴων, τὰ ἀπὸ τῶν ἑσπερίων, τὰ ἀπὸ τῶν ἄλλων τοῦ 

παντὸς χλιμάτων, εἴ τινα ἢ χατὰ μεσημβρίαν ἦν ἢ πρὸς 
ἄρχτον, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς σαυτοῦ πιχρίας καὶ ὅσα ταῖς ἐπαράτοις 
χαὶ ἰοβόλοις ψυχαῖς γεννᾶν ἔϑος βλαβερὰ χαὶ ἐπιζήμια ἀντι- 

διδοὺς χαὶ ἀντιπέμπων: διὰ ταῦτα ὃ νέος Διόνυσος ἡμῖν 

ἀνεφάνης: ἀλλὰ χαὶ Ἡραχλέα ἐζήλωσας τοῖς ἀχαμάτοις 
σαυτοῦ πόνοις χαὶ ταῖς ἀτρύτοις ἀνδραγαϑίαις, εὐνομίας 
χαὶ εὐδιχίας εὐθηνίας τε χαὶ εὐετηρίας χαὶ τῆς τῶν ἄλλων 
ἀγαϑῶν ἀφϑονίας, ὧν ἢ βαϑεῖα εἰρήνη δημιουργός, ἀνα- 
πλήσας ἠπείρους τε χαὶ νήσους, ὁ ἀγεννέστατος, ὃ δειλίας 

μεστός, ὃ τῶν μὲν εἰς εὐστάϑειαν χαὶ εὐδαιμονίαν ἁπάντων 

. χενώσας τὰς πόλεις, μεστὰς δὲ τῶν | εἰς ταραχὰς χαὶ ϑορύβους 

χαὶ τὴν ἀνωτάτω βαρυδαιμονίαν ἀναφήνας: ἐπὶ δὲ ταῖς τοσαύ- 
μοι [άιϊε, ζητεῖς 

΄ 
[- 

τῷ 

, ᾿ »} ΄ 

οὐ 

ταῖς φοραῖς, ἃς ἤνεγκας: ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ, εἰπ 
ἀϑανασίας μεταλαχεῖν, ἵνα μὴ ὀλίγοχρον 

ἀλλὰ ἀϑανάτους ἀπεργάσῃ συμφορᾶς: πε δὲ νομίζω τοὐ- 

ναντίον, εἰ χαί τις ἔδοξας γεγενῆσϑαι ϑεός, πάντως ἄν σε 

μεταβαλεῖν ἕνεχα τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων εἰς ὕνητὴν 
΄ 2 , 2 ΄ » ΄ ΄ 

φύσιν: εἰ γὰρ ἀϑανατίζουσιν ἀρεταί, πάντως φϑείρουσι 

χαχίαι. μήτε οὖν ἐν Διοσχούροις γράφου τοῖς φιλαδελφο- 

τάτοις, ὃ σφαγεὺς καὶ λυμεὼν τῶν ἀδελφῶν γεγονώς, μήτε 
Ἡραχλέους ἢ Διονύσου τιμῆς χοινοπ τράγει τῶν τὸν βίον 
ὀνησάντων, ὃ χαχωτὴς χαὶ πη ὐρρεὺς ὧν ἔδρασαν ἐχεῖνοι. 

(19.) Τοσαύτη δέ τις περὶ αὐτὸν ἣν λύττα χαὶ παρά- 
φορος χαὶ παράχοπος μανία, ὥστε χαὶ τοὺς ἡμτιϑέους ὑπερβὰς 
τ , ᾿ ρῚ οὔ - - »2 " 

ἐπαγγαὶ καὶ ἐπαπεδύετο τοῖς τῶν μειζόνων χαὶ ἀμφιϑαλῶν 

εἶναι δοχούντων σεβασυοῖς Ἑρμοῦ χαὶ᾿ Ἀπόλλωνος χαὶ "Ἄρεως. 
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Ἢ - ᾿ - το δ οὐδ ΕΣ κ ΄ 
Ὡρμοῦ τὸ πρῶτον, χηρυχείοις χαὶ πεδίλοις χαὶ χλαμύσιν 

ἐνσχευαζόμενος τάξιν τε ἐν ἀταξία χαὶ τὸ ἀχόλουϑον ἐν συγ- 

9 χύσει χαὶ λογισμὸν ἐν φρενοβλαβεία παρεπιδειχνύμενος " εἶτα, 
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ὁπότε δόξειεν αὐτῷ, τὰ μὲν ἀπετίϑετο, εἰς δὲ ᾿Απόλλωνα 

μετεμορφοῦτο χαὶ ὑετεσχευάζετο, στεφάνοις μὲν ἀχτινοει- 

δέσι τὴν χεφαλὴν ἀναδούμενος, τόξον δὲ τῇ εὐωνύμῳ χαὶ 
βέλη χρατῶν χειρί, χάριτας δὲ τῇ δεξιᾷ προτείνων, ὡς δέον 

τὰ μὲν ἀγαϑὰ ὀρέγειν ἐξ ἑτοίμου χαὶ τετάχϑαι τὴν βελτίονα 

τάξιν τὴν ἐπὶ δεξιά, τὰς δὲ χολάσεις ὑποστέλλειν χαὶ τὴν 

χαταδεεστέραν χώραν χεχληρῶσϑαι τὴν ἐπ᾽ εὐώνυμα. χοροί 

τε εὐθὺς εἰστήχεσαν συγχεχροτημένοι, παιᾶνας εἰς αὐτὸν 

ἄδοντες, οἱ πρὸ μικροῦ Βάχχον χαὶ Εὐήιον χαὶ Λυαῖον ὀνομά- 

ζοντες καὶ ὕμνοις γεραίροντες, ἡνίχα τὴν Διονυσιαχὴν ἀνελάμ- 

βανε σχευήν. πολλάχις δὲ χαὶ ϑώραχα ἐνδυόμενος ξιφήρης 

προΐει μετὰ χράνους χαὶ ἀσπίδος, Ἄρης ἀναχαλούμενος " 

χαὶ παρ᾽ ἑχάτερα οἱ "Αρεως τοῦ χαινοῦ [καὶ νέου] ϑεραπευταὶ 
συμπροήεσαν, ἀνδροφόνων χαὶ δημοχοίνων ϑίασος, ὑπηρετή- 

σοντες χαχὰς ὑπηρεσίας φονῶντι χαὶ διψῶντι ἀνθρωπείου 

αἵματος. εἶτα τοῖς ταῦτα ὁρῶσι χατάπληξις ἣν ἐπὶ τῷ παρα- 

λόγῳ, χαὶ ἐθαύμαζον, πῶς ὃ τἀναντία δρῶν οἷς ἰσότιμος 
9 . εἶναι προαιρεῖται τὰς μὲν ἀρετὰς αὐτῶν ἐπιτηδεύειν οὐχ 

ἴ 
-" ἊΝ 3 σ 

ἀξιοῖ, τοῖς δὲ παρασήμοις εἰς ἕχαστον σχευάζεται. χαίτοι 

τὰ περίλπτα ταῦτα χαὶ προχοσμήματα ξοάνοις χαὶ ἀγάλμασι 

προσχαϑίδρυται, διὰ συμβόλων μηνύοντα τὰς ὠφελείας, | ἃς 
, - ἐν; - 5 ϑ , ε , Ὁ λ 

παρέχονται τῷ γένει τῶν ἂν ρώπῶν οι τιμώμενοι. πεὸιλα 

{ “- [᾿ - - ν ἢ . ΄, ᾿» -ὶ 

Ερμῆς ὑποδεῖται πτερῶν ταρσοὺς ἔχοντα" διὰ τί; ἄρα οὐχ 
σ ΄ Ἂν ι τ Υὰ Ν ’ - ἜΑ 5 9 ἮΝ 

ὅτι προσήχει τὸν ἑρμηνέα καὶ προφήτην τῶν ϑείων, ἀφ᾽ οὗ 
ΧΕ - “ γ Ν Β] ᾿Ὶ Ῥ, τὰ ᾿ 

χαὶ “Ἑρμῆς ὠνόμασται, τὰ ἀγαϑὰ διαγγέλλοντα --- χαχοῦ γὰρ 
» μᾳ Χ Ὁ ᾿ 5᾿νΧ Χ ϑυνϑ ΄, ΄ 

οὐχ ὅτι ϑεὸς ἀλλ᾽ οὐδὲ σοφὸς ἀνὴρ γίνεται μηνυτὴς --- 

ποδωχέστατόν τε εἶναι χαὶ μόνον οὐ πτηνὸν φέρεσϑαι διὰ 

σπουδὴν ἀνυπέρϑετον; ἐπειδὴ τὰ λυσιτελῇ φϑανοντας εὐαγγελί- 

ζεσϑαι προσήχει, χαϑάπερ τὰ παλίμφημα μέλλοντας, εἰ μὴ 

10 

15 
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ἐπιτρέποι τις αὐτὰ ἡσυχάζεσϑαι. πάλιν χηρύχειον ἀναλαμ-100 
βάνει δεῖγμα συμβατηρίων σπονδῶν: πόλεμοι γὰρ ἀνοχὰς 

Ν ὦ 7, ΄ οὖν 4 5 ’ 4 

χαὶ διαλύσεις λαμβάνουσι διὰ χηρύχων εἰρήνην χαϑισταμένων᾽ 

οἱ ὃὲ ἀχήρυχτοι συμφορὰς ἀτελευτήτους ἀπεργάζονται χαὶ 
τοῖς ἐπιφέρουσι χαὶ τοῖς ἀμυνομένοις. [᾿ἄιϊιος ὃὲ πρὸς τίνα 10] 

’ ζ΄ξηε 4 “ ΄ Ἃ ὦαὶ; 4“ Δ Ἂν, εἴος ᾽ χρείαν πέδιλα ἀνελάμβανεν; ἣ ἵνα τὰ δύσφημα χαὶ δυσώνυμα, 
᾿ς ΤᾺ ΄ ΄ - ΄ ’΄ ’΄ 

ὅέον ἡσυχαάζεσϑαι, βοηδρομῆται τάχει συντόνῳ πάντῃ συνὴ- 

χοῦντα; χαίτοι τί χινήσεως ἐπεσπευσμένης ἔδει; μένων γὰρ 

χαχὰ ἐπὶ χαχοῖς ἀμύϑητα ὥσπερ ἐξ ἀενάων πηγῶν εἰς 
- Γ ΄ - » ΄ ", ,Φὶν᾿ον᾽ “κ- ΄ 
ἅπαντα τὰ μέρη τῆς οἰχουμένης ὥμβρει. τί δὲ δεῖ χηρυχείου 102 

τῷ μηδὲν εἰρηναῖόν ποτε μήτε εἰπόντι μήτε δράσαντι, πᾶσαν 

δὲ οἰχίαν χαὶ πόλιν ἐμφυλίων ἀναπλήσαντι πολέμων χατά τε 
, ΄“- ΄ [φ - 

τὴν Ἑλλάδα χαὶ βάρβαρον; ἀποϑέσϑω δὴ τὸν Ἑρμῆν, ἀφοσιω- 
σάμενος τὴν ἀνοίχειον χλῆσιν, ὁ ψευδώνυμος. (14.) τί δὲ 103 
τῶν ᾿Απολλωνιαχῶν ἐμφερές ἐστι παρ᾽ αὐτῷ; στέφανον 

ἀχτινωτὸν φορεῖ, εὖ πως ἀπομαξαμένου τὰς ἡλιαχὰς ἀχτῖνας 
τοῦ τεχνίτου. ἐχείνῳ δὲ ἥλιος ἢ φῶς συνόλως ἀσπαστόν 
2 ὌΝ 1}. 9 ᾿ " ᾿ , ᾿ 4 ΄ 5 ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ νὺξ (καὶ σχότος) χαὶ εἴ τι σχότους ἀφεγγέστερον 
εἰς τὴν τῶν ἐχνόμων ἔργων διάϑεσιν; ἐπειδὴ τὰ μὲν χαλὰ 

περιαυγείας μεσημβρινῆς δεῖται πρὸς ἐπίδειξιν, τὰ δὲ αἰσχρά 

φασιν ἐσχατιᾶς Ταρτάρου, εἰς ὃν ἄξιον συνωϑεῖσϑαι δεόντως 
5» [ Γ. Ν ν ς ΄ ᾿ ᾿ 

ἐπιχρυφϑησόμενα. μεταϑέτω χαὶ τὰ ἐν ἑχατέραᾳ χειρὶ χαὶ 104 
υὴ χιβδηλευέτω τὴν τάξιν. τὰ μὲν βέλη καὶ τόξα τῇ δεξιᾷ 

’ ΄ ᾿ ᾿ ΄ ΕῚ ’ ἈΝ "» 

προφερέτω" βάλλειν γὰρ χαὶ τοξεύειν εὐσχόπως οἶδεν ἄνδρας, 
- , σ Ψ ΄ , ΨΥ ) 

γυναῖχας, συγγενείας ὅλας, εὐανδρούσας πόλεις, ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ 

παντελεῖ. τὰς δὲ χάριτας ἣ ῥιψάτω ϑᾶττον ἣ τῇ εὐωνύμῳ 105 

συσχιαζέτω" τὸ γὰρ χάλλος ἤσχυνεν αὐτῶν, προσοφϑαλμιῶν 

χαὶ προσχεχηνὼς ταῖς μεγάλαις οὐσίαις εἰς ἁρπαγὰς ἀδίχους, 
αἷς ἐπιχατεσφάττοντο οἱ δεσπόται τῆς εὐτυχίας ἕνεχα χαχοδαι- 

μονοῦντες. ἀλλὰ χαὶ τὴν ἰατριχὴν ᾿Απόλλωνος εὖ πως!]θῦ 

μετεχάραξεν. ὃ μὲν γὰρ σωτηρίων φαρμάχων εὑρετὴς ἐγέ- 
νετὸ πρὸς ὑγείαν ἀνθρώπων, ἀξιῶν χαὶ τὰς ὑφ᾽ ἑτέρων 

0). 
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ἐγγινομένας νόσους αὐτὸς ἰᾶσϑαι διὰ τὴν ἐκ φύσεως χαὶ 
107 ἐπιτηδεύσεως ὑπερβάλλουσαν ἡμερότητα. ὃ δὲ ἔμπαλιν ρ. ὅ61}Ν 

νόσους μὲν τοῖς ὑγιαίνουσι, πηρώσεις δὲ τοῖς ὁλοχλήροις, χαὶ 
συνόλως ϑανάτους τοῖς ζῶσι χειροποιήτους πρὸ τοῦ μοιριδίου 
χαλεποὺς ἐπέφερε, πάντα τὰ φϑοροποιὰ χορηγίαις ἀφϑόνοις ὃ 
παρεσχευασμένος, οἷς, εἰ μὴ ἔφϑασε προαναιρεϑεὶς ὑπὸ τῆς 
δίκης [χρήσασϑαι), κἂν τὸ ἐν ἑχάστῃ πόλει δοχιμώτατον 

108 ἤδη διέφϑαρτο. πρὸς τοὺς γὰρ ἐν τέλει χαὶ πλουσίους 
εὐτρεπεῖς ἦσαν αἴ παρασκευαί, χαὶ μάλιστα τοὺς ἐν Ῥώμῃ 
αἱ τς Χλλι Ὶ λί βεν 2 Ψ » ἘΞ ὩΡΙΞ ΔΖ ϑ ΄ 1 χαὶ τῇ ἄλλῃ Ἰταλίᾳ, παρ᾽ οἷς ἄργυρος χαὶ χρυσὸς τεϑησαύρισται 

τοσοῦτος, ὥστε, εἰ σύμπας ὃ ἐξ ἁπάσης τῆς ἄλλης οἰχου- 
μένης ἀπὸ περάτων αὐτῶν συνενεχϑείη, πολλᾷ καταδεέστερος 
ἂν εὑρεϑῆναι. διὰ τοῦτο ἀπὸ τῆς πατρίδος ὥσπερ ἀφ᾽ ἱερᾶς 
ἤρχετο τὰ σπέρματα τῆς εἰρήνης ἀπορρίπτειν, ὃ μισόπολις, 

Ω 24 Ὁ ΄ ε ΄ Ν κ ΄ ς " 109 δημοβόρος, ἢ λύμη, τὸ φϑοροποιὸν χακόν. λέγεται μὴ ι 
΄ 5 χ ΡΣ ᾿ Χ ΄ 5 »" ) ΄ ᾿" μόνον ἰατρὸς ἀλλὰ χαὶ μάντις ἀγαϑὸς ᾿Απόλλων εἶναι, χρη- 

- ΄ ᾿ , Ν ᾿ ΄ 2 ΄ σ σμοῖς προλέγων τὰ μέλλοντα πρὸς ὠφέλειαν ἀνθρώπων, ἵνα 

μή τις ἐπισχιασϑεὶς αὐτῶν περὶ τὸ ἄδηλον ἀπροοράτως 
χαϑάπερ τυφλὸς τοῖς ἀβουλήτοις ὡς λυσιτελεστάτοις ἐπιτρέχων 
ἐπεμπίπτῃ, προμαϑὼν δὲ τὸ μέλλον ὡς ἤδη παρὸν χαὶ βλέπων 90 
αὐτὸ τῇ διανοίᾳ οὐχ ἧττον ἢ τὰ ἐν χερσὶν ὀφθαλμοῖς σώματος 

Π0 φυλάττηται, προνοούμενος τοῦ μηδὲν ἀνήχεστον παϑεῖν. ἄρα 
"3 ΄ ΕῚ - " "᾿ "“ 3, τῶν ἄξιον τούτοις ἀντιϑεῖναι τὰ παλίμφημα [Γαΐου λόγια, δι’ ὧν 

πενίαι χαὶ ἀτιμίαι χαὶ φυγαὶ χαὶ ϑάνατοι προεμηνύοντο τοῖς 
πανταχοῦ τῶν ἐν τέλει χαὶ δυνατῶν: τίς οὖν χοινωνία πρὸς 525΄ 
2 ΄ - . ΠῚ - Ἃ Α ΕῚ ΄ 

Ἀπόλλωνα τῷ μηδὲν οἰχεῖον ἢ συγγενὲς ἐπιτετηδευχότι: 

πεπαύσϑω χαὶ ὃ ψευδώνυμος Παιὰν τὸν ἀληϑῇ Παιᾶνα 
μιμούμενος: οὐ γὰρ ὥσπερ τὸ νόμισμα παράχομμα χαὶ ϑεοῦ 

"1 μορφὴ γίνεται. (1ὅ.) πάντα γε μὴν ἐλπίσειεν ἄν τις 
(μᾶλλον) ἢ τοιοῦτον σῶμα χαὶ ψυχήν, ἄμφω μαλακὰ χαὶ 80 

χατεαγότα, τῇ περὶ ἑχάτερον ἬἌρεως ἀλχῇ δυνηϑῆναί ποτε 
ἐξομοιωϑῆναι: ὃ δὲ ὥσπερ ἐπὶ σχηνῆς ἐναλλάττων πολυειδῆ 



το 
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πρυθοπεῖα φαντασίαις ψευδέσιν ἡπάτα τοὺς ὁρῶντας. φέι 
δ᾽ οὖν, μηδὲν τῶν περὶ σῶμα χαὶ ψυχὴν ἐξεταζέσϑω 

Ν Ἁ τὴν ἐν πάσαις σχέσεσι χαὶ χινήσεσιν ἀλλοτριότητα πρὸς τὸν 
΄ εἰρημένον δαίμονα" τὴν Αρεως οὖν, οὐχὶ τοῦ μεαυϑευμένου, 

τοῦ δὲ ἐν τῇ φύσει λόγου, ὃν ἀνδρεία χεχλήρωται, δύναμιν 
οὐχ ἴσμεν ἀλεξίχαχον οὖσαν χαὶ βοηϑὸν χαὶ παραστάτιν 
ἀδιχουμένων, ὡς χαὶ αὐτό πο" δηλοῖ τοὔνομα; παρὰ γὰρ τὸ 118 

ἀρήγειν, ὅπερ βοηϑεῖν ἐστι, χατὰ γλῶτταν "Αρης ὠνομάσϑαι 

μοι δοχεῖ, χαϑαιρετιχὸς πολέμων, δημιουργὸς εἰρήνης, ἧς 

ἐχϑρὸς μὲν ἦν ἕτερος, ἑταῖρος δὲ πολέμων, τὴν εὐστάϑειαν 

εἰς ταραχὰς χαὶ στάσεις μεϑαρμοζόμενος. 

(69 [[Αρά γξΞ ἤδη μεμαϑήχαμεν ἐχ τούτων, ὅτι οὐδενὶ [14 
ϑεῶν ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡμιϑέων ἐξομοιοῦσϑαι δεῖ Ράϊαν; μήτε ε φύ- 

σεως μήτε οὐσίας ἀλλὰ μηδὲ προαιρέσεως τετυχηχότα τῆς 

αὐτῆς; τυφλὸν δέ, ὡς ἔοιχεν, ἢ ἐπιϑυμία, χαὶ μάλισϑ᾽ ὅταν 
προσλάβῃ χενοδοξίαν ὁμοῦ χαὶ φιλονειχίαν μετὰ τῆς μεγίστης 

ἐξουσίας, ὑφ᾽ ἧς ἡμεῖς οἱ πρότερον εὐτυχεῖς ἐπορϑούμεϑα. 

μόνους γὰρ Ἰουδαίους ὑπεβλέπετο, ὡς δὴ μόνους τἀναντία [1Ὁ 
προῃρημένους χαὶ δεδιδαγμένους ἐξ αὐτῶν τρόπον τινὰ σπαρ- 

Ἰάνων ὑπὸ γονέων χαὶ παιδαγωγῶν χαὶ ὑφηγητῶν χαὶ πολὺ 

πρότερον τῶν ἱερῶν νόμων χαὶ ἔτι τῶν ἀγράφων ἐϑῶν ἕνα 

νομίζειν τὸν πατέρα χαὶ ποιητὴν τοῦ χόσυου ϑεόν. οἵ υὲν 10 

Ἰὰρ ἄλλοι πάντες, ἄνδρες, γυναῖχες, πόλεις, ἔϑνη, χῶραι, 

χλίματα γῆς. ὀλίγου δέω φάναι πᾶσα ἣ οἰχουμένη, χαίτοι 

στένοντες ἐπὶ τοῖς γινομένοις, οὐδὲν ἧττον ἐχολάχευον αὐτὸν 

ἀποσεμνύνοντες πλέον τοῦ μετρίου χαὶ τὸν τῦφον συναύξον- 

τες. ἔνιοι δὲ χαὶ τὸ βαρβαριχὸν ἔϑος εἰς Ἰταλίαν ἤγαγον, 
τὴν προσχύνησιν, τὸ εὐγενὲς τῆς “Ρωμαϊχῆς ἐλευϑερίας πα- 

ραχαράττοντες. ἕν δὲ μόνον ἔϑνος ἐξαίρετον τῶν Ἰουδαίων 117 

ὕποπτον ἦν ἀντιπράξειν. εἰωϑὸς ἑχουσίους ἀναδέχεσϑαι ϑανά- 
τους ὥσπερ ἀϑανασίαν, ὑπὲρ τοῦ μηδὲν τῶν πατρίων περιι- 
δεῖν ἀναιρούμενον, εἰ χαὶ βραχύτατον εἴη, διὰ τὸ χαϑάπερ 
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ἐπὶ τῶν οἰκοδομημάτων ὑφαιρέσει ἑνὸς χαὶ τὰ ἔτι παγίως 

ἑστάναι δοχοῦντα συμπίπτειν πρὸς τὸ χενωϑὲν χαλώμενα χαὶ 

118 χαταρρέοντα. μιχρὸν δὲ οὐχ ἦν τὸ χινούμενον, ἀλλὰ τὸ 

μέγιστον τῶν ὄντων, ἀνθρώπου γενητὴν καὶ φϑαρτὴν φύσιν 

εἰς ἀγένητον καὶ ἄφϑαρτον ὅσα τῷ δοχεῖν ϑεοπλαστῇσαι, ὅπερ 

ἀσεβημάτων ἔχρινεν εἶναι χαλεπώτατον --- ϑᾶττον γὰρ ἂν 

εἰς ἀνϑρωπον ϑεὸν ἣ εἰς ϑεὸν ἄνθρωπον μεταβαλεῖν ---, 

δίχα τοῦ χαὶ τὰς ἄλλας τὰς ἀνωτάτω χαχίας ἀναδέξασϑαι, 
ἀπιστίαν ὁμοῦ χαὶ ἀχαριστίαν πρὸς τὸν τοῦ χόσμου παντὸς 

εὐεργέτην, ὃς τῇ αὑτοῦ δυνάμει τοῖς μέρεσι πᾶσι τοῦ παντὸς 

ἀφϑόνους περιουσίας ἀγαϑῶν ἐχδίδωσιν. 
119 (11.9)9 Μέγιστος οὖν χαὶ ἀκήρυκτος πόλεμος ἐπὶ τῷ 

᾿ Ὑ Ὁ ’ οἢ Ἃ ἌΡ , ν᾽ 

ἔῦνει συνεχροτεῖτο. τί γὰρ ἂν εἴη δούλῳ βαρύτερον χαχὸν 

5 ἈΝ 

ἢ δεσπότης ἐχῦρός: δοῦλοι δὲ αὐτοχράτορος οἱ ὑπήχοοι, χαὶ 
εἰ μηδενὸς ἑτέρου τῶν προτέρων διὰ τὸ σὺν ἐπιειχεία. χαὶ Ἢ 
μετὰ 

τῆς ψυχῆς ἡμερότητα χαὶ παρανομίαν ἐξηλωχότος --- νόμον 

νόμων ἄρχειν, ἀλλά τοι [αἵου πᾶσαν ἐχτετμημένου 

γὰρ ἡγούμενος ἕἑαυτὸν τοὺς τῶν ἑἕχασταχοῦ νομοϑετῶν ὡς 

χενὰς βήσεις ἔλυεν ---- ἡμεῖς δὲ οὐ μόνον ἐν δούλοις ἀλλὰ 
χαὶ δούλων τοῖς ἀτιμοτάτοις ἐγραφόμεϑα τοῦ ἄρχοντος τρέ- 

120 ποντος εἰς δεσπότην. (18.) [ ὅπερ συναισϑόμενος ὃ ᾿Αλε- 
ξανδρέων μιγὰς χαὶ πεφορημένος ὄχλος ἐπέϑετο ἡμῖν, χαιρὸν 

ἐπιτηδειότατον παραπεπτωχένα: ὑπολαβών, χαὶ τὸ τυφόμενον 

ἐχ μαχρῶν χρόνων μῖσος ἀνέφηνε πάντο χυχῶν χαὶ συν- 

121] ταράττων. ὡς γὰρ ἐχδοϑέντας εἰς ὁμολογουμένας χαὶ τὰς 

ἀνωτάτω συμφορὰς ὑπὸ τοῦ αὐτοχράτορος ἣ πολέμῳ χατα- 
χρατηϑέντας ἐχμανέσι χαὶ ϑηριωδεστάταις ὀργαῖς χατειργά- 
ζοντο, ταῖς οἰχίαις ἐπιτρέχοντες, τοὺς δεσπότας αὐταῖς 
γυναιξὶ χαὶ τέχνοις ἐλαύνοντες, ὡς χενὰς οἰχητόρων ἀποφῇ- 

122 ναι. ἔπιπλα χαὶ χειμήλια οὐχέτι ὡς λῃσταὶ νύχτα χαὶ 
σχότος ἐπιτηροῦντες διὰ φόβον ἁλώσεως ἔχλεπτον, ἀλλὰ 
φανερῶς μεϑ᾽ ἡμέραν ἐξεφόρουν ἐπιδειχνύμενοι τοῖς ἀπαντῶ- 
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σιν, ὥσπερ οἱ χεχληρονομηχότες ἢ πριάμενοι παρὰ τῶ 

χυρίων. εἰ δὲ χαὶ πλείους συνέϑεντο χοινοπραγῆσαι τῶν 

ἁρπαγῶν, τὴν λείαν ἐν ἀγορᾷ μέσῃ διενέμοντο, πολλάχις ἐ 

ὄψεσι τῶν δεσποτῶν, χαταχερτομοῦντες χαὶ ἐπιχλευάζοντες. 

δεινὰ μὲν οὖν χαϑ' ἑαυτὰ χαὶ ταῦτα’ πῶς γὰρ οὔ; πένητας [23 
ἐχ πλουσίων χαὶ ἀπόρους ἐξ εὐπόρων γεγενῆσϑαι μηδὲν 

ἀδιχοῦντας ἐξαίφνης χαὶ ἀνοίχους χαὶ ἀνεστίους, ἐξεωσμένους 
χαὶ πεφυγαδευμένους τῶν ἰδίων οἰχιῶν, ἵνα μεῦ᾽ ἡμέραν 
χαὶ νύχτωρ ὕπαιϑροι διατελοῦντες ἢ ταῖς ἀφ᾽ ἡλίου φλογώ- 

σεσιν ἢ νυχτεριναῖς περιψύξεσι διαφϑαρῶσι. χουφότερα δὲ 124 

τῶν μελλόντων λέγεσϑαι ταῦτα" συνελάσαντες γὰρ τοσαύτας 

μυριάδας ἀνδρῶν ὁμοῦ χαὶ γυναικῶν χαὶ τέχνων χαϑάπε 

βοσχήματα χαὶ ϑρέμματα ἐξ ἁπάσης τῆς πόλεως εἰς μοῖραν 

ἐλαχίστην οἷά τινα σηχόν, ὠήϑησαν ὀλίγαις ἡμέραις σωροὺς 
ἀϑρόων νεχρῶν ἐφευρήσειν ἢ λιμῷ διαφϑαρέντων διὰ σπάνιν 

τῶν ἀναγχαίων, οὐ προξυτρεπισμένων τὰ ἐπιτήδεια χατὰ μαν- 
τείαν τῶν ἐξαπιναίΐων χαχοπραγιῶν. ἢ δι ὠϑισμὸν χαὶ 125 

πνῖγος, μηδεμιᾶς εὐρυχωρίας προσφερομένης, ἀλλὰ χαὶ τοῦ 
πέριξ ἀέρος χαχωϑέντος χαὶ ὅσον ἣν ἐν αὐτῷ ζωτιχὸν ταῖς 
ἀναπνοαῖς, εἰ δὲ δεῖ τὸ ἀληϑὲς εἰπεῖν, τοῖς ἐχπνεόντων 

ἄσὕμασιν ὑποβαλόντος, ὕφ᾽ ὧν φλεγόμενος χαὶ τρόπον τινὰ 
χαταβολῇ πυρετοῦ πιεσϑεὶς ϑερμὸν χαὶ ἄτοπον πνεῦμα διὰ 

αὐχτήρων χαὶ στόματος εἰσέπεμπε, τὸ λεγόμενον χατὰ τὴν 

παροιμίαν πῦρ ἐπιφέρων πυρί. τῶν γὰρ ἐντὸς σπλάγχνων ἢ 120 

δύναμις ἐχ φύσεως φλογωδεστάτη χαϑέστηχεν, ἣν ὅταν μὲν 
αἱ ϑύραϑεν αὖραι μετρίως ψυχραὶ χαταπνέωσιν, εὐοδεῖ τὰ 
τῆς ἀναπνοῆς ὄργανα ταῖς εὐχρασίαις, ὅταν δὲ μεταβάλωσι 

πρὸς τὸ ϑερμότερον, ἀνάγχη δυσοδεῖν πυρὸς ἐπεισρέοντος 

πυρί. (19.) μηχέτι οὖν ὑπομένειν τὴν δυσχωρίαν 4, οἷοί 127 

τε ὄντες ἐξεχέοντο εἰς ἐρημίας χαὶ αἰγιαλοὺς χαὶ μνήματα, 
γλιχόμενοι σπάσαι χαϑαροῦ χαὶ ἀβλαβοῦς ἀέρος. εἰ δέ τινες 

ἢ προχατελήφϑησαν ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσι τῆς πόλεως ἢ 
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ἀγνοίᾳ τῶν χατασχηψάντων χαχῶν ἀγρόϑεν παρεγένοντο, 
πολυτρόπων ἀπέλαυον συμφορῶν, ἣ χαταλευόμενοι ἣ χεράμῳ 

τιτρωσχόμενοι ἢ πρίνου χλάδοις χαὶ δρυὸς τὰ χαιριώτατα 
μέρη τοῦ σώματος χαὶ μάλιστα χεφαλὴν ἄχρι ϑανάτου χατ- 

128 αγνύμενοι. περιχαϑήμενοι δὲ ἐν κύχλῳ τινὲς τῶν ἀργεῖν καὶ 

129 

π 5» , ῃ ΄ ᾿ ΄ 
σχολάζειν εἰωϑότων τοὺς συνεληλαμένους χαὶ συνεωσμένους 

εἰς ἐσχατιᾶς βραχύ τι μέρος, ὡς ἔφην, χαϑάπερ τοὺς 
΄ Ψ' Ὁ ΄ ΄ φ ΄ , τειχήρεις γεγονότας ἐπετήρουν, «ἡ τις ὑπεξέλϑῃ λαϑών. 

Ν μ᾿ Ῥἢ 5 5 [4 κῷ κἢ ΄ - 3 ᾿ 5. ἔμελλον ὃὲ ἄρα οὐχ ὀλίγοι διὰ σπάνιν τῶν ἀναγχαίων ἄλο - 

γήσαντες τῆς ἰδίας ἀσφαλείας ἐξιέναι, δέει τοῦ μὴ λιμῷ πα- 

νοίκιοι παραπολέσϑαι. τούτων τὰς διαλύσεις χαραδοχοῦντες 

ἐπετήρουν χαὶ τοὺς συλληφϑέντας εὐϑὺς διέφϑειρον αἰχιζό- 
, ϑιυνῇ σ Ν ΄ “- ΕῚ ΄ - μενοι πάσαις αἰχίαις. ἕτερος δὲ λόχος ἣν ἐφεδρεύων τοῖς 

τοῦ ποταμοῦ λιμέσι πρὸς ἁρπαγὴν τῶν χαταγομένων Ἶου- 
ἂς κ - Ἀ , ἀῶ» » ΄ ᾿ δαίων χαὶ ὧν χατ᾽ ἐμπορίαν ἐχόμιζον: ἐπεισβαίνοντες γὰρ 

ταῖς ναυσὶ τὸν φόρτον ἐν ὄψεσι τῶν χυρίων ἐξεφόρουν καὶ 
5 Ν ΄ 5 ΄, [2 ͵ , 

αὐτοὺς ἐξαγχωνίζοντες ἐνεπίμπρασαν, ὕλῃ χρώμενοι πηδαλίοις, 

130 οἴαξι, κοντοῖς χαὶ ταῖς ἐπὶ τῶν χαταστρωμάτων σανίσι. τοῖς 

151 

132 

δὲ ἐν μέσῃ τῇ πόλει καταχαιομένοις οἰχτρότατος ἦν ὄλεϑρος 
σπάνει γὰρ ἔστιν ὅτε ξύλων φρύγανα συνεφόρουν χαὶ ταῦτα 
ἀνάψαντες ἐπερρίπτουν τοῖς ἀϑλίοις- οἱ δὲ ἡμίφλεχτοι χαπνῷ 

τὸ πλέον ἣ πυρὶ διεφϑείροντο, τῆς φρυγανώδους ὕλης πῦρ 

μὲν ἀμενηνὸν καὶ χαπνῶδες ἐξαπτούσης χαὶ αὐτίχα σβεννυ- 

μένης, ἀνθραχοῦσϑαι δὲ διὰ χουφότητα μὴ δυναμένης. 
πολλοὺς δὲ ἔτι ζῶντας ἰωάσι χαὶ βρόχοις περιβαλόντες χαὶ 

ἐπισφίγξαντες τὰ σφυρὰ διὰ μέσης χατέσυρον ἀγορᾶς ἐναλλό- 

μενοι χαὶ μηδὲ νεχρῶν ἀπεχόμενοι τῶν σωμάτων" διαρτῶν- 

τες γὰρ αὐτὰ χατὰ μέλη χαὶ μέρη χαὶ πατοῦντες οἱ χαὶ τῶν 
ἀτιϑάσων ϑηρίων ὠμότεροι χαὶ ἀγριώτεροι πᾶσαν ἰδέαν 

ἐξανήλισχον, ὡς μηδὲ λείψανον γοῦν ὃ δυνήσεται ταφῆς 

ἐπιλαχεῖν ὑπολιπέσϑαι. 

(20.) Τοῦ δὲ ἐπιτρόπου τῆς χώρας, ὃς μόνος ἐδύνατο 

10 

20 

20 

90 
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βουληϑεὶς ὥρα μιὰ τὴν ὀχλοχρατίαν χαϑελεῖν, προσποιου- 

υένου ἅ τε ξώρα μὴ δρᾶν χαὶ ὧν ἤχους μὴ ἐπαχούειν, ἀλλ᾽ 

ἀνέδην ἐφιέντος πολεμοποιεῖν χαὶ τὴν εἰρήνην συγχέοντος, 
μἡ “ἡ ΄ ΄ ΄ 
ἔτι μᾶλλον ἐξοτρυνόμενοι πρὸς ἀναισχύντους χαὶ ϑρασυτέρας 

505 Μ. ὥρμησαν [ ἐπιβουλὰς χαὶ συνταξάμενοι στίφη πολυανϑρωπό- 

6 τατὰ τὰς προσευχάς --- πολλαὶ δέ εἰσι χαϑ᾽ ἕχαστον τμῆμα 
τῆς πόλεως --- τὰς μὲν ἐδενδροτόμησαν τὰς δὲ αὐτοῖς 

ϑεμελίοις χατέσχαψαν, εἰς ἃς δὲ χαὶ πῦρ ἐμβαλόντες ἐνέ- 

πρησαν, ὑπὸ λύττης χαὶ μανίας ἔχφρονος ἀλογήσαντες χαὶ 
-Ό-Ό ,ὔ 5» - Ἀ ΄ [4 , , σ΄ 5. 

10 τῶν πλησίον οἰχιῶν: πυρὸς γάρ, ὁπότε λάβοιτο ὕλης, οὐδὲν 

ὠχύτερον. χαὶ σιωπῶ τὰς συγχαϑαιρεϑείσας χαὶ συμπρη- 188 

σϑείσας τῶν αὐτοχρατόρων τιμὰς ἀσπίδων χαὶ στεφάνων 

ἐπιχρύσων χαὶ στηλῶν χαὶ ἐπιγραφῶν, δι᾽ ἃ χαὶ τῶν ἄλλων 

ὥφειλον ἀνέχειν ἀλλ᾽ ἐθάρρουν ἅτε τὴν ἐχ [᾿αἴου τίσιν οὐ 
ν, δῶ Ὁ Α - τν ’,ὔ - »»Ἁ »ν ΩῚ ᾿Ὶ μ ’ 

1 δεδιότες, ὃν εὖ ἠπίσταντο μῖσος ἄλεχτον ἔχοντα πρὸς Ἰουδαίους, 

ὡς ὑπονοεῖν, ὅτι οὐδεὶς οὐδὲν αὐτῷ γαρίζοιτο μεῖζον ἢ 
πάσας χαχῶν ἰδέας ἐπιφέρων τῷ ἔϑνει. βουλόμενο! ὃὲ χαι- 184 
νοτέραις χολαχείαις ὑπελθϑόντες αὐτὸν ἀνυπευϑύνοις χρῆσϑαι 

χατὰ τὸ παντελὲς ταῖς εἰς ἡμᾶς ἐπηρείαις τί ποιοῦσι; προσ- 
20 ευχὰς ὅσας μὴ ἐδυνήϑησαν ἐμπρήσεσι χαὶ χατασχαφαῖς ἀφανί- 

ΒΕ. ᾿ . Ν »] ; ΄ 5 -" ) -ῸὋ κα 

σαι διὰ τὸ πολλοὺς χαὶ ἀϑρόους πλησίον οἰχεῖν Ιουδαίους 

τερον τρόπον ἐλυμήναντο μετὰ τῆς τῶν νόμων χαὶ ἐθῶν 

νατροπῆς" εἰχόνας γὰρ ἐν ἁπάσαις μὲν ἱδρύοντο [᾿αἴου, ἐν 

τῇ υεγίστῃ χαὶ περισημοτάτῃ χαὶ ἀνδριάντα χαλχοῦν 
-:} 4 ’, Ἁ - ὑπ Ἁ ΄ ᾿ Ν 

28 ἐποχούμενον τεϑρίππῳ. χαὶ τοσοῦτον ἦν τὸ τάχος χαὶ τὸ 188 

(8 [0] 

ῷ Ὡν (η΄ 

σύντονον τῆς σπουδῆς, ὥστε οὐχ ἔχοντες ἐν ἑτοίμῳ χαινὸν 

τέϑριππον ἐχ τοῦ γυμνασίου παλαιότατον ζἐχόμιζον; ἰοῦ γέμον, 

ἠχρωτηριασμένον ὦτα χαὶ οὐρὰς καὶ βάσεις καὶ ἕτερα οὐχ 

ὀλίγα, ὡς δέ φασί τινες χαὶ ὑπὲρ γυναιχὸς ἀνατεϑὲν τῆς 

80 ἀρχαίας Κλεοπάτρας, ἥτις ἦν προμάμμη τῆς τελευταίας. 

ἡλίκην μὲν οὖν χαϑ᾽ αὑτὸ τοῦτο τοῖς ἀναϑεῖσιν ἐπέφερε 180 

χατηγορίαν, παντί τῳ δῆλον. τί γάρ, εἰ (καὶ) χαινὸν γυναιχός: 
ῬΏΙΟΗΪΒ. ΟΡΘΥἃ το]. Υ͂Ι. 10 
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ἐ 

τί δέ, εἰ παλαιὸν ἀνδρός; τί δέ, εἰ συνόλως ἐπιφημισϑὲν ἑτέρῳ; 
τοὺς τοιοῦτον ἀνατιϑέντάς ὅπ αὐτοχράτορος οὐχ εἰχὸς ἦν 

εὐλαβηϑῆναι, μή τις γένηται μήνυσις τῷ πάντα προς 

1917 τὰ χαϑ’ αὑτὸν διαφερόντως; οἱ δέ γε ἐκ πολλοῦ τοῦ περιόντος 

ἤλπιζον ἐπαινεϑήσεσϑαι χαὶ μειζόνων χαὶ λαμπροτέρων ἀπο- 

λαύσειν ἀγαϑῶν ἕνεχα τοῦ χαινὰ τεμένη προσαναϑεῖναι 1 αἴῳ 
τὰς προσευχάς, οὐχ ἕνεχα τιμῆς τῆς εἰς ἐχεῖνον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 

τοῦ πᾶντα τρόπον ἐμφορεῖσϑαι τῶν ἐπὶ τῷ ἔῦνει χαχοπραγιῶν. 
138 ἐναργεῖς δὲ πίστεις [ λαβεῖν ἔστι. πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν 

βασιλέων: δέχα ποῦ σχεδὸν ἢ χαὶ πλειόνων ἐν τριαχοσίοις 
ἔτεσιν ἑξῆς γενομένων, ἀνάϑεσιν εἰχόνων ἣ ἀνδριάντων ἐν 
προσευχαῖς οὐδεμίαν ἐποιήσαντο, χαίτοι γε οἰχείων ὄντων 

χαὶ συγγενῶν, οὺς ϑεοὺς χαὶ ἐνόμιζον χαὶ ἔγραφον χαὶ ἐχά- 

Ι8θϑλουν. τί δὲ οὐκ ἔμελλον ἀνθρώπους γε ὄντας οἵ χύνας 

χαὶ λύχους χαὶ λέοντας χαὶ χροχοδείλους χαὶ ἄλλα πλείονα 
ϑηρία χαὶ ἔνυδρα χαὶ χερσαῖα χαὶ πτηνὰ ϑεοπλαστοῦντες. 

ὑπὲρ ὧν βωμοὶ χαὶ ἱερὰ καὶ ναοὶ χαὶ τεμένη χατὰ πᾶσαν 

140 Αἴγυπτον ἵδρυνται; (21.) τάχα ποὺ νῦν φήσουσι τότε οὐχ 

ἂν εἰπόντες --- τὰς γὰρ τῶν ἀρχόντων εὐπραγίας μᾶλλον ἢ 

τοὺς ἄρχοντας αὐτοὺς εἰώϑασι ϑεραπεύειν ---, ὅτι μείζους 
μὲν οἱ αὐτοχράτορες τὰ ἀξιώματα χαὶ τὰς τύχας τῶν [Πτο- 
λεμαίων εἰσί, μειζόνων δὲ χαὶ τιμῶν τυγχάνειν ὀφείλουσιν. 

141] εἶτα, ὦ πάντων ἀνθρώπων, ἵνα μηδὲν ἀναγκασϑῶ βλάσφημον 
εἰπεῖν, εὐηϑέστατοι, διὰ τί τὸν πρὸ [Γαΐου Τιβέριον, ὃς χἀχείνῳ 

τῆς ἡγεμονίας αἴτιος γέγονε, τρία πρὸς τοῖς εἴχοσιν ἔτη γῆς 
χαὶ ϑαλάσσης ἀναψάμενον τὸ χράτος χαὶ μηδὲ σπέρμα πολέ- 
μου μήτε χατὰ τὴν Ἑλλάδα μήτε χατὰ τὴν βάρβαρον ὑπο- 

τυφόμενον ἐάσαντα, τὴν δὲ εἰρήνην χαὶ τὰ τῆς εἰρήνης 

ἀγαϑὰ παρασχόμενον ἄχρι τῆς τοῦ βίου τελευτῆς ἀφϑόνῳ 
χαὶ πλουσίᾳ χειρὶ καὶ γνώμῃ, τῆς ὁμοίας τιμῆς οὐκ ἠξιώσατε; 

142 τὸ γένος ἦν ἐλάττων; ἀλλ᾽ εὐγενέστατος χατ᾽ ἀμφοτέρους 
τοὺς γονεῖς. ἀλλὰ τὴν παιδείαν; καὶ τίς ἦν φρονιμώτερος ἣ 

Ρ. ὅ00 ΜΝ 
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λογιώτερος ἐχείνου τῶν χατ᾽ αὐτὸν ἀχμασάντων; ἀλλὰ τὴν 
΄ ΄ - - “Ἃ ΄ Ἃ » , 

ἡλικίαν; χαὶ ποῖος μᾶλλον ἣ βασιλέων ἢ αὐτοχρατόρων 
»] ’ ΡῚ ἣν 55» ᾿ Α »Μ,) ᾽ὔ “Ἁ [φ Ω. 2 ’,ὔ 

εὐγήρως; οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ ἔτι νέος ὧν ὁ πρεσβύτης ἐλέγετο 
τ δ,» . ΄ - δι᾿ αἰδῶ τὴν περὶ τὴν ἀγχίνοιαν. οὗτος οὖν ὃ τοιοῦτος χαὶ 

Ἐς ΄ 

(δέ; ὃ τὴν ἀνϑρω- 148 

πίνην φύσιν ὑπερβαλὼν ἐν ἁπάσαις ταῖς διριοοῖο: ὁ διὰ μέγεϑος 
τοσοῦτος ὑμῖν παρώφϑη χαὶ παρεσύρη. τ 

ἡγεμονίας αὐτοχρατοῦς ὁμοῦ χαὶ χαλοχαγαϑίας πρῶτος ὀνο- 

μασϑεὶς Σεβαστός, οὐ διαδοχῇ γένους ὥσπερ τι χλήρου μέρος 

τὴν ἐπωνυμίαν λαβών, ἀλλ᾽ αὐτὸς γενόμενος ἀρχὴ σεβασμοῦ 

χαὶ τοῖς ἔπειτα; ὃ τοῖς μὲν πράγμασι τεταραγμένοις χαὶ 

συγχεχυμένοις ἐπιστάς, ὅτε εὐϑὺς ἘΡΒΉΜΕΥ ἐπὶ τὴν τῶν 

χοινῶν ἐπιμέλειαν; νῆσοι γὰρ πρὸς ἠπείρους χαὶ ἥπειροι!44 

πρὸς νήσους περὶ πρωτείων ἀντεφιλονείχουν ἡγεμόνας ἔχου- 
σαι χαὶ προαγωνιστὰς Ῥωμαίων τοὺς ἐν τέλει δοχιμωτάτους" 

χαὶ αὖϑις τὰ μεγάλα τμήματα τῆς οἰχουμένης, ᾿Ασία πρὸς 
Εὐρώπην χαὶ Εὐρώπη πρὸς ᾿Ασίαν, ἡμιλλῶντο περὶ χράτους 
ἀρχῆς, τῶν Εὐρωπαίων χαὶ ᾿Ασιανῶν ἐϑνῶν ἀπὸ ἐσχάτων 

γῆς ἀναστάντων χαὶ βαρεῖς πολέμους [ ἀντεπιφερόντων διὰ 

πάσης γῆς χαὶ ϑαλάττης πεζομαχίαις (χαὶ ναυμαχίαις), ὡς 
μιχροῦ σύμπαν τὸ ἀνθρώπων γένος ἀϑρόοϑὲν ταῖς ἀλλη- 

λοχτονίαις εἰς τὸ παντελὲς ἀφανισθῆναι, εἰ μὴ δι᾿ ἕνα ἄνδρα 
χαὶ ἡγεμόνα, τὸν Σεβαστόν [οἴχον], ὃν ἄξιον χαλεῖν ἀλεξίχαχον. 

οὗτός ἐστιν ὃ Καῖσαρ, ὃ τοὺς χαταρράξαντας πανταχόϑι45 
χειμῶνας εὐδιάσας, ὃ τὰς χοινὰς νόσους Ἑλλήνων χαὶ βαρ- 
βάρων ἰασάμενος, αἵ χατέβησαν μὲν ἀπὸ τῶν μεσημβρινῶν 

χαὶ ἑῴων, ἔδραμον δὲ χαὶ μέχρι δύσεως χαὶ πρὸς ἄρχτον. 
τὰ μεϑόρια χωρία χαὶ πελάγη κατασπείρασαι τῶν ἀβουλήτων" 
οὗτός ἐστιν ὃ τὰ δεσμά, οἷς χατέζευχτο χαὶ ἐπεπίεστο ἢ,.140 

οἰχουμένη,. παραλύσας, οὐ μόνον ἀνείς" οὗτος ὃ χαὶ τοὺς 
φανεροὺς χαὶ ἀφανεῖς πολέμους διὰ τὰς ἐχ λῃστῶν ἐπιϑέσεις 
ἀνελών" οὗτος ὁ τὴν ϑάλατταν πειρατιχῶν μὲν σχαφῶν χενὴν 

ἐργασάμενος, φορτίδων ὃὲ πληρώσας: οὗτος ὃ τὰς πόλεις 147 
10: 
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ἁπάσας εἰς ἐλευϑερίαν ἐξελόμενος, ὃ τὴν ἀταξίαν εἰς τάξιν 

ἀγαγών, ὃ τὰ ἄμιχτα ἔϑνη χαὶ ϑηριώδη πάντα ἡμερώσας 

χαὶ ἁρμοσάμενος, ὃ τὴν μὲν ᾿Ελλάδα “Ἑλλάσι πολλαῖς παραυ- 
ξήσας, τὴν δὲ βάρβαρον ἐν τοῖς ἀναγχαιοτάτοις τυήμασιν 

ἀφελληνίσας, ὃ εἰρηνοφύλαξ, ὃ διανομεὺς τῶν ἐπιβαλλόντων ὃ 

ἑχάστοις, ὃ ἑὰς χάριτας ἀταμιεύτους εἰς μέσον προϑείς, ὁ 
μηδὲν ἀπαι α ἰΝ ἀγαϑὸν ἣ χαλὸν ἐν ἅπαντι τῷ ἑαυτοῦ 

Ι48βίῳ. (22.) τοῦτον οὖν τὸν τοσοῦτον εὐεργέτην ἐν τρισὶ το (5. ΞιρΞου Β 
χαὶ τεσσαράχοντα ἐνιαυτοῖς, οὺς ἐπεχράτησεν Αἰγύπτου, 

΄, Ωξ ἊΝ ΕῚ ὦ δι᾿ ΣΝ “ - Ἂς ἫΝ παρεχαλύψαντο, μιηδὲν ἐν προσευχαῖς ὑπὲρ αὐτοῦ, μὴ ἄγαλμα, 10 

149 μὴ ξόανον, μὴ γραφὴν ἱδρυσάμενοι. χαὶ μὴν εἴ τινι χαινὰς 
᾿ ΄ ΕΣ ΄ ΄ 5» , “Ὁ πα 

χαὶ ἐξαιρέτους ἔδει ψηφίζεσϑαι τιμάς, ἐχείνῳ προσῆχον ἦν, 
οὐ μόνον ὅτι τοῦ Σεβαστοῦ γένους ἀρχή τις ἐγένετο χαὶ 

πηγή, οὐδὲ ὅτι πρῶτος χαὶ μέγιστος χαὶ χοινὸς εὐεργέτης, 

ἀντὶ πολυαρχίας ἑνὶ χυβερνήτῃ παραδοὺς τὸ χοινὸν σχάφος 18 
οἰαχονομεῖν ἑαυτῷ, ϑαυμασίῳ τὴν ἡγεμονικὴν ἐπιστήμην --- 

τὸ γὰρ «οὐχ ἀγαϑὸν πολυχοιρανίη“ λέλεχται δεόντως, ἐπειδὴ 

πολυτρόπων αἴτιαι χαχῶν αἱ πολυψηφίαι --- ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ 
- ΘΥΕὁ5 ΄ ΤΕ ΤῸ ΄ 5, Τὸ ἅν δεν πᾶσα ἣ οἰχουμένη τὰς ἰσολυμπίους αὐτῷ τιμὰς ἐψηφίσαντο. 

150 χαὶ μαρτυροῦσι ναοί, προπύλαια, προτεμενίσματα, στοαί, ὡς 20 

ὅσαι τῶν πόλεων, ἣ νέα ἣ παλαιά, ἔργα φέρουσι μεγαλοπρεπῆ: 
τῷ χάλλει χαὶ μεγέϑει τῶν Καισαρείων παρευημερεῖσϑαι, χαὶ 

15] μάλιστα χατὰ τὴν ἡμετέραν ᾿Αλεξάνδρειαν. οὐδὲν γὰρ τοιοῦ- 
τόν ἐστι τέμενος, οἷον τὸ λεγόμενον Σεβαστεῖον, ἐπιβατηρίου 
Καίσαρος νεώς, (ὃς) ἀντιχρὺ τῶν εὐορμοτάτων λιμένων μετέ- 36. 

ὡρος ἵδρυται μέγιστος χαὶ ἐπιφανέστατος χαὶ | οἷος οὐχ ν. ὅ68 Ν' 

ἑτέρωϑι χατάπλεως ἀναϑημάτων, [ἐν] γραφαῖς χαὶ ἀνδριάσι 
χαὶ ἀργύρῳ χαὶ χρυσῷ περιβεβλημένος ἐν χύχλῳ, τέμενος 

εὐρύτατον στοαῖς, βιβλιοϑήχαις, ἀνδρῶσιν, ἄλσεσι, προπυ- 
λαίοις, εὐρυχωρίαις, ὑπαίϑροις, ἅπασι τοῖς εἰς πολυτελέστατον 80 

χόσμον ἠσχημένον, ἐλπὶς χαὶ ἀναγομένοις χαὶ χαταπλέουσι 
Ιδ2 σωτήριος. (29.) ἔχοντες οὖν τοιαύτας ἀφορμὰς χα τοὺς 
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πανταχοῦ πάντας ὁμογνώμονας οὔτε περὶ τὰς προσευχὰς ἐνεω- 
΄ ι “σ΄ . ΄ 3... 7 » " 

τέρισαν χαὶ χαϑ᾽ ἕχαστον (τὸ) νόμιμον ἐφύλαξαν: ἤ τινα 

σεβασμὸν παρέλιπον τῶν ὀφειλομένων Καίσαρι; χαὶ τίς ἂν 
εὖ φρονῶν εἴποι; διὰ τί οὖν ἐστέρησαν: ἐγὼ φράσω μηδὲν 
Ὁ ΄ ν 5» - Ἁ 5 ΄ Α σ 

ὑποστειλάμενος. ἤδεσαν αὐτοῦ τὴν ἐπιμέλειαν χαὶ ὅτι το- 159 

σαύτην ποιεῖται τῆς βεβαιώσεως τῶν παρ᾽ ἑχάστοις πατρίων, 
ὅσην χαὶ τῶν Ῥωμαϊχῶν, χαὶ ὅτι δέχεται τὰς τιμὰς οὐχ ἐπὶ 

χαϑαιρέσει τῶν παρ᾽ ἐνίοις νομίμων τυφοπλαστῶν ἑαυτόν. 
ἀλλὰ τῷ μεγέϑει τῆς τοσαύτης ἡγεμονίας ἑπόμενος, ἣ διὰ ὕ μεγέϑει τῆς τοσαύτης ἡγεμονίας ἑπόμενος, ἣ 
τῶν τοιούτων πέφυχε σεμνοποιεῖσϑαι. τοῦ δὲ μὴ ταῖς ὑπερόγ- 154 

χοις τιμαῖς δεϑῆναι χαὶ φυσηϑῆναί ποτε πίστις ἐναργεστάτη 
τὸ μηδέποτε ϑεὸν ἑαυτὸν ἐθελῆσαι προσειπεῖν, ἀλλὰ χἂν εἰ 
λέγοι τις δυσχεραίνειν, χαὶ τὸ τοὺς Ἰουδαίους ἀποδέχεσθαι, 
οὃς ἀχριβῶς γδει πάντα ἀφοσιουμένους τὰ τοιαῦτα. πῶς 15 
οὖν ἀπεδέχετο τὴν πέραν τοῦ Τιβέρεως ποταμοῦ μεγάλην 
τὸ Ξ ΄ - , ΄ 

τῆς Ῥώμης ἀποτομήν, ἣν οὐχ ἠγνόει χατεχομένην χαὶ οἰχου- 

μένην πρὸς Ἰουδαίων; “Ῥωμαῖοι δὲ ἦσαν οἱ πλείους ἀπελευ- 
ϑερωϑέντες: αἰχμάλωτοι γὰρ ἀχϑέντες εἰς Ἰταλίαν ὑπὸ τῶν 

’ : , 58 Χ “δ δὰ ΄ ὟΝ Ὰ ΄"» χτησαμένων ἠλευϑερώϑησαν, οὐδὲν τῶν πατρίων παραχαράξαι 

βιασϑέντες. ἠπίστατο οὖν χαὶ προσευχὰς ἔχοντας χαὶ συν-150 
ἰόντας εἰς αὐτάς, χαὶ μάλιστα ταῖς ἱεραῖς ἑβδόμαις, ὅτε 

δημοσία τὴν πάτριον παιδεύονται φιλοσοφίαν. ἠπίστατο χαὶ 

χρήματα συνάγοντας ἀπὸ τῶν ἀπαρχῶν ἱερὰ χαὶ πέμποντας 
εἰς Ἱεροσόλυμα διὰ τῶν τὰς ϑυσίας ἀναξόντων. ἀλλ᾽ ὅμως 157 

- ς ΄, » . .: 

..1 οὔτε ἐξῴχισε τῆς Ῥώμης ἐχείνους οὔτε τὴν Ῥωμαϊχὴν 
ΟῚ αὐτῶν ἀφείλετο πολιτείαν, ὅτι χαὶ τῆς ᾿Ἰουδαϊχῃς ἐφρόντιζον, 

οὔτε ἐνεωτέρισεν εἰς τὰς προσευχὰς οὔτε ἐχώλυσε συνάγεσϑαι 
πρὸς τὰς τῶν νόμων ὑφηγήσεις οὔτε ἠναντιώϑη τοῖς ἀπαρ- 
χομένοις, ἀλλ᾽ οὕτως ὡσίωτο περὶ τὰ ἡμέτερα, ὥστε μόνον 

οὐ πανοίχιος ἀναϑημάτων πολυτελείαις τὸ ἱερὸν ἡμῶν ἐχό- 

σμησε, προστάξας χαὶ διαιωνίους ἀνάγεσϑαι ϑυσίας ἐντελεχεῖς 
δλοχαύτους χαϑ’ ἑχάστην ἡμέραν ἐχ τῶν ἰδίων προσόδων 
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:) λ "ἐδ ΄ π - α ᾿ ΄ - 2 - Ν ἀπαρχὴν τῷ ὑψίστῳ ϑεῷ, αἱ χαὶ μέχρι νῦν ἐπιτελοῦνται χαὶ 
εἰς ἅπαν ἐπιτελεσϑήσονται, μήνυμα τρόπων ὄντως αὐτοχρα- 

Ιδδτοριχῶν. οὐ μὴν ἀλλὰ χὰἀν ταῖς μηνιαίοις τῆς πατρίδος 

διανομαῖς, ἀργύριον ἢ σῖτον ἐν μέρει παντὸς τοῦ δήμου 
λαμβάνοντος, οὐδέποτε τοὺς ᾿Ιουδαίους ἠλάττωσε τῆς χάριτος, 
ἀλλ᾽ εἰ χαὶ συνέβη τῆς ἱερᾶς ἑβδόμης ἐνεστώσης γενέσϑαι 

δ μυ ΄ σ " ΄ »,» ΄ μὴ 

τὴν διανομήν, ὅτε οὔτε λαμβάνειν οὔτε διδόναι ἢ συνόλως 

τι πράττειν τῶν χατὰ βίον χαὶ μάλιστα τὸν ποριστὴν ἐφεῖται, 
προσετέταχτο τοῖς διανέμουσι ταμιεύειν τοῖς ᾿Ιουδαίοις εἰς 

τὴν ὑστεραίαν τὴν χοινὴν φιλανθρωπίαν. 

159 (24.) Τοιγαροῦν οἱ πανταχοῦ πάντες, εἰ χαὶ φύσει 

διέχειντο πρὸς Ἰουδαίους οὐχ εὐμενῶς, εὐλαβῶς εἶχον ἐπὶ 
χαϑαιρέσει τινὸς τῶν Ἰουδαϊχῶν νομίμων προσάψασϑαι" χαὶ 
ἐπὶ Τέβερίου μέντοι τὸν αὐτὸν τρόπον, χαίτοι τῶν ἐν Ἰταλίᾳ 

παραχινηϑέντων, ἡνίκα Σηιανὸς ἐσχευώρει τὴν ἐπίϑεσιν. 

100 ἔγνω γάρ, εὐθέως ἔγν ὰ τὴν ἐχείνου τελευτήν, ὅτι τὰ ἵν γαρ: ευυξεῶθ εηγαεοσ νος ἣν; 
᾿ ΄ -- ) ΄ Ν « ͵ 2 , - χατηγορηϑέντα τῶν ὠχηχότων τὴν Ῥώμην ᾿Ιουδαίων ψευδεῖς 

ἧσαν διαβολαί, πλά Σ ῦ τὸ ἔϑνος ὁ ἔσαι ϑέλον- ἢ βολᾶί, πλάσματα Σηιανοῦ τὸ ἔϑνος ἀναρπάσαι ϑέλον 
τος, ὅπερ ἢ μόνον ἢ μάλιστα ἤδει βουλαῖς ἀνοσίοις χαὶ 
πράξεσιν ἀντιβησόμενον ὑπὲρ τοῦ παρασπονδηϑῆναι χινδυνεύ- 

101 σαντος αὐτοχράτορος. χαὶ τοῖς πανταχόσε χειροτονουμένοις 
ὑπάρχοις ἐπέσχηψε παρηγορῆσαι μὲν τοὺς χατὰ πόλεις τῶν 
ἀπὸ τοῦ ἔϑνους, ὡς οὐχ εἰς πάντας προβάσης τῆς ἐπεξε- 
λεύσεως, ἀλλ᾽ ἐπὶ μόνους τοὺς αἰτίους --- ὀλίγοι δὲ ἦσαν 

- χινῆσαι δὲ μηδὲν τῶν ἐξ ἔϑους, ἀλλὰ χαὶ παραχαταϑήχην 
ἔχειν τούς τε ἄνδρας ὡς εἰρηνιχοὺς τὰς φύσεις χαὶ τὰ νόμιμα 
ὡς ἀλείφοντα πρὸς εὐσταάϑειαν. 

102 (20.) Ὁ δὲ 1 ἄιος ἑαυτὸν ἐξετύφωσεν, οὐ λέγων μόνον 
3 ᾿ Ν ΡῈ ᾿ , Ηρ ΡῚ ΄ ΤῈ κ ς »»ἤἢ 

ἀλλὰ χαὶ οἰόμενος εἶναι ϑεός. εἶτα οὐδένας εὗρεν οὔτε 

“Ἑλλήνων οὔτε βαρβάρων ἐπιτηδειοτέρους ᾿Αλεξανδρέων εἰς 
τὴν τῆς ἀμέτρου χαὶ ὑπὲρ φύσιν ἀνθρωπίνην ἐπιϑυμίας 

βεβαίωσιν: δεινοὶ γάρ εἰσι τὰς χολαχείας χαὶ γοητείας χαὶ 
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ὑποχρίσεις, παρεσχευασμένοι μὲν ϑῶπας λόγους. ἀνειμένοις 

δὲ στόμασι χαὶ ἀχαλίνοις πάντα φύροντες. ὕϑεοῦ χλῆσις 108 

οὕτως ἐστὶ σεμνὸν παρ᾽ αὐτοῖς, ὥστε χαὶ ἴβεσι χαὶ ἰοβόλοις 
ἀσπίσι ταῖς ἐγχωρίοις χαὶ πολλοῖς ἑτέροις τῶν ἐξηγριωμένων 

αὐτῆς ϑηρίων μεταδεδώχασιν: ὥστε εἰχότως ἀταμιεύτοις 

χρώμενοι ταῖς εἰς ϑεὸν τεινούσαις προσηγορίαις ἀπατῶσι 

μὲν τοὺς ὅδε τος χαὶ δππείρβυς τῆς Αἰγυπτιαχῆς ἀβεύξητας; 

ἁλίσχονται δὲ ὑπὸ τῶν ἐπισταμένων ὧν πολλὴν αὐτῶν ἡλι- 

ϑιότητα, μᾶλλον ὃὲ ἀσέβειαν. ἧς ἄπειρος ὧν [ἄιος ὑπε- 104 

λάμβανε τῷ ὄντι νομίζεσθαι παρ᾽ ᾿Αλεξανδρεῦσι ϑεός, ἐπει- 
δήπερ οὐ πλαγίως ἀλλ᾽ ἄντιχρυς ἅπασιν Ἔχθῦντο χαταχόρως 
τοῖς ὀνόμασιν, ὅσα τοῖς ἄλλοις ἔϑος ἐπιφημίζεσϑαι ϑεοῖς 

εἶτα χαὶ τὴν περὶ τὰς προσευχὰς νεωτεροποιίαν ἀπὸ καϑαροῦ δα 
τοῦ συνειδότος χαὶ τῆς εἰς αὑτὸν ἀχραιφνοῦς τιμῆς ᾧετο 

γεγενῆσϑαι, τῇ μὲν ταῖς ὑπομνηματιχαῖς ἐφημερίσιν, ἃς ἀπὸ 

τῆς ᾿Αλεξανδρείας διεπέμποντό τινες, προσέχων --- ἥδιστον 

τὰρ ἣν ἀνάγνωσμα τοῦτο αὐτῷ, ὡς χαὶ τὰ τῶν ἄλλων 
συγγραφέων χαὶ ποιητῶν ἀηδέστατα συγχρίσει τῆς ἐν τού- 
τοῖς χάριτος νομίζεσϑαι ---, τῇ ὃὲ χαὶ δι᾿ ἐνίους οἰχέτας 

τοὺς τωϑάζοντας ἀεὶ χαὶ χλευάζοντας σὺν αὐτῷ. 
(20.) Τούτων ἦσαν οἱ πλείους Αἰγύπτιοι, πονηρὰ σπέρ-100 

ματα, χροχοδείλων χαὶ ἀσπίδων τῶν ἐγχωρίων ἀναμεμαγμένοι 
τὸν ἰὸν ὁμοῦ χαὶ ϑυμὸν ἐν ταῖς ψυχαῖς. ἡγεμὼν δὲ οἷα τις 
ἣν χοροῦ τοῦ Αἰγυπτιαχοῦ ϑιάσου παντὸς “Ἑλιχών, ἐπάρατον 
χαὶ ἐξάγιστον ἀνδράποδον παρεισφϑαρὲν εἰς τὴν αὐτοχρατορι- 

χὴν οἰχίαν: ἀπεγεύσατο γὰρ τῶν ἐγχυχλίων χατὰ φιλοτιμίαν 
τοῦ προτέρου δεσπότου, ὃς αὐτὸν ἐδωρήσατο Τιβερίῳ Καί- 

σαρι. τότε μὲν οὖν οὐδεμιᾶς ἐτύγχανε προνομίας, ὅσαϊιθτ 

μειραχιώδη χαριεντίσματα Τιβε εβίου διαμεμισηχότος, ἐπειδὴ 
πρὸς τὸ σεμνότερόν τε χαὶ αὐστηρότερον σχεδὸν ἐκ πρώτης 
ἡλιχίας ἐπιχλινῶς εἶχεν. ἐπεὶ δὲ ὃ μὲν ἐτελεύτησε, [“ἀιϊος 108 

» Ῥ» , Ὁ , ΄ » 

ὃὲ τὴν ἢγχεμονίαν διεδέξατο, νέῳ δεσπότῃ παρεπόμενος εἰς 
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ἀνέσεις καὶ τρυφὴν τὴν διὰ πάσης αἰσϑήσεως ἐπιχαλῶντι 
»σός“ εἶπε ονῦν ὃ ἜΣ ἐστιν, “Ἑλικών, ἐπέγειρε σαυτόν" 
ἔχεις πρὸς ἐπίδειξιν ἀκροατὴν χαὶ ϑεατὴν τὸν πάντων ἄριστον" 
εὔϑικτος εἶ τὴν φύσιν: σκώπτειν χαὶ χαριεντίζεσϑαι δύνασαι 
μᾶλλον ἑτέρων: ἀϑύρματα χαὶ παιδιὰς ληρώδεις καὶ παρα- 
περ ρ πο νας οἶδας: τῶν ἐγχυχλίων οὐχ ἧττον πεπαίδευσαι 
τὰ Ὁ χρρεῦτα: πρόσεστί σοι χαὶ τὸ στωμύλον οὐχ ἀτερπές. 

109 ἐὰν ἔτι κέντρον εγκαταμίξῃς τοῖς τωϑασμοῖς ὑπ ΕΠ ΤῊ-ς, 
ὡς μὴ γέλωτα χινεῖν μόνον ἀλλὰ χαὶ πιχρίαν ἐχ τοῦ χαχυ- 
πόνου, τὸν δεσπότην ὅλον ἧ ἥρπαχας | εὐφυῶς διαχείμενον πρὸς 
ἀχρόασιν τῶν μετὰ χλεύης ἐγχλημάτων: ἀναπέπταται γὰρ 
αὐτοῦ, ὡς οἶδας, τὰ ὦτα χαὶ ἀνωρϑίασται πρὸς τοὺς ἐπιτετὴ- 

1τ0 δευχότας συνυφαίνειν τὸ ΒΙσσΡΉΙῚ τῷ συχοφαντεῖν. ὕλας 
ὃς μὴ ζήτει περιττοτέρας" ἔχεις τὰς χατὰ Ἰουδαίων καὶ τῶν 
Ἰουδαϊχῶν ἐϑῶν ἜΠΒΟ ΝῊ αἷς ἐνετράφης " ἐξ ἔτι σπαργάνων 
ἀνεδιδάχϑης αὐτάς, οὐ παρ᾽ ἑνὸς ἀνδρὸς ἀλλὰ τοῦ ΠΡ 
γοτάτου μέρους τῆς ᾿Αλεξανδρέων πόλεως" ἐπίδειξαι τὰ μαϑή- 

ΠῚ ματα.“ (21.) τούτοις τοῖς παραλόγοις καὶ ἐπαράτοις λογι- 
σμοῖς ἐπάρας χαὶ συγχροτήσας ἑαυτὸν συνεῖχε χαὶ περιεῖπε 
τὸν [Γἄϊον, οὐ νύχτωρ, οὐ μεϑ’ ἡμέραν ἀφιστάμενος, ἀλλὰ 
πανταχοῦ συμπαρών, ἵνα ταῖς ἐρημίαις καὶ ἀναπαύλαις αὐτοῦ 
χαταχρῆται πρὸς τὰς χατὰ τοῦ ἔϑνους αἰτίας, ἡδονὰς χινῶν 
τὰς διὰ σχωμμάτων ὃ πανουργότατος, ἵνα τιτρώσχωσιν αἵ 
διαβολαί" τὸν γὰρ ἐπ’ εὐϑείας χατήγορον οὔτε ὡμολόγει οὔτε 
ὁμολογεῖν ἐδύνατο, πλαγιάζων δὲ χαὶ τεχνιτεύων χαλεπώτερος 
χαὶ βαρύτερος ἣν ἐχϑρὸς τῶν ἐπιγεγραμμένων ἄντιχρυς τὴν 

112 δυσμένειαν. φασὶ δὲ ὅτι χαὶ τῶν ᾿Αλεξανδρέων οἱ πρέσβεις 
εὖ τοῦτο εἰδότες ἀφανῶς ἐμεμίσϑωντο αὐτὸν μεγάλοις μι- 
σϑοῖς, οὐ διὰ χρημάτων μόνον ἀλλὰ χαὶ τῶν ἐπὶ τιμαῖς ἐλπί- 
δων, ἃς ὑπέσπειραν αὐτῷ παρέξειν οὐχ εἰς μαχράν, ἐπειδὰν 

1τ8 ἀφίχηται [Γάιος εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν. ὃ δὲ τὸν χαιρὸν ἐχεῖνον 
ὀνειροπολῶν, ἐν ᾧ παρόντος τοῦ δεσπότου χαὶ σὺν αὐτῷ 
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σχεδόν τι τῆς οἰχουμένης --- οὐ γὰρ ἦν ἄδηλον, ὅτι χατὰ 
Ξραπείαν [Γαΐῳ συνεισβαλεῖ τὸ δοχιμώτατον χαὶ ὅσον τῶν 

πόλεων ὄψις ἐστὶν ἀναστὰν ἀπὸ περάτων αὐτῶν --- ὑπὸ τῆς 
μεγίστης χαὶ ἐνδοξοτάτης πόλεως τιμηϑήσεται, πάντα ὑπισ- 
χνεῖτο. μέχρι μὲν οὖν τινος τὸν ἐμφωλεύοντα ἔνδον 174 
πολέμιον ἀγνοοῦντες ἐφυλαττόμεϑα τοὺς ἔξω μόνους“ ἐπεὶ 
δὲ ἠσθόμεϑα, διηρευνῶμεν περιβλεπόμενοι πάσας ὁδούς, εἴ 
πως δυνησόμεϑα μαλϑάξαι χαὶ τιϑασεῦσαι τὸν ἄνϑρωπον ἐξ 

ἅπαντος τρόπου χαὶ τόπου βάλλοντα χαὶ τοξεύοντα ἡμᾶς 
εὐσχόπως. χαὶ συνεσφαίριζε γὰρ χαὶ συνεγυμνάζετο χαὶ [75 

συνελούετο χαὶ συνηρίστα χαὶ μέλλοντι χοιμᾶσϑαι παρῆν ἰ᾿αἵῳ, 

τὴν τοῦ χαταχοιμιστοῦ χαὶ χατ᾽ οἰχίαν ἀρχισωματοφύλαχος 

τεταγμένος τάξιν, ὅση μηδενὶ προσῆν ἄλλῳ, ὡς μόνος ἔχειν 
εὐχαιρούσας χαὶ σχολαζούσας ἀχοὰς αὐτοχράτορος τῶν ἔξω 

διαφειμένας ϑορύβων εἰς ἀχρόασιν ὧν μάλιστα ἐπόϑει. δια- 170 
συρμοὶ δὲ ἦσαν ἀναχεχραμένοι χατηγορίαις, ἵνα τοῖς μὲν 
ἡδονὰς χινῇ, ἡμᾶς δὲ τὰ μέγιστα βλάπτῃ τὸ μὲν γὰρ προηγού- 
μενον ἔργον εἶναι δοχοῦν, ὃ διασυρμός, πάρεργον ἦν αὐτῷ. 
τὸ ὃὲ φαινόμενον πάρεργον, αἵ χατηγορίαι, μόνον χαὶ πρῶτον 
ἔργον. πάντα δὴ χάλων ἀνασείων, ὡς οἱ πνεῦμα δεξιὸν χατ᾽ 17 
οἰάχων ἔχοντες, ἐφέρετο πλησίστιος οὐριοδρομῶν, ἄλλας | ἐπ᾽ 

ἄλλαις συντιϑεὶς χαὶ συνείρων αἰτίας. τοῦ δὲ ἐνετυποῦτο 

ἢ διάνοια παγιώτερον, ὡς ἄληστον εἶναι τὴν τῶν ἐγχλημάτων 

μνήμην. 
(28.) Ἔν ἀπόροις δὲ χαὶ ἐν ἀμηχάνοις ὄντες, ἐπειδὴ 118 

πάντα λίϑον χινοῦντες ὑπὲρ τοῦ τὸν ᾿λικῶνα ἐξευμενίσασϑαι 
πάροδον οὐδεμίαν ἀνευρίσχομεν, μηδενὸς μήτε εἰπεῖν μήτε 

προσελϑεῖν τολμῶντος ἕνεχα τῆς ἀλαζονείας χαὶ βαρύτητος, 
ἣἧ πρὸς πάντας ἐχέχρητο, χαὶ ἅμα διὰ τὸ ἀγνοεῖν, εἴ τίς 
ἐστιν αὐτῷ πρὸς τὸ Ἰουδαίων γένος ἀλλοτρίωσις ἀλείφοντι 

τὸν δεσπότην ἀεὶ χαὶ συγχροτοῦντι χατὰ τοῦ ἔϑνους. τὸ μὲν 
ἔτι πονεῖσϑαι περὶ τοῦτο τὸ μέρος εἰάσαμεν, τοῦ δὲ ἀναγχαιο- 
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τέρου περιειχόμεϑα" ραμματεῖον γὰρ ἔδοξεν ἀναδοῦναι [ αἴῳ 
χεφαλαιώδη τύπον περιέχον ὧν τε ἐπάϑομεν χαὶ ὧν τυχεῖν 

119 ἠξιοῦμεν. ἦν δὲ σχεδὸν τοῦτο ἐπιτομή τις ἱχετείας μαχρο- 
τέρας, ἣν τὴλλο οὐ πεῖ ὀλίγου δι’ ᾿Αγρίππα τοῦ 

2 
βασιλέως: ἐχ τύχης γὰρ ἐπεδήμησε τῇ πόλει μέλλων εἰς 

Συρίαν χατὰ τὴν δοϑεῖσαν αὐτῷ βασιλείαν ἀπαίρειν. τ ἡ 

180 ἐλελήϑειμεν δὲ ἄρα ἔτι ἀπατῶντες ἑαυτούς: χαὶ γὰρ πρό- 
σ 56 νΝ 3. ταν» - »7 εἴ " τὸς κὸν 

τερον, ὅτε εὐθὺς ἠρξάμεϑα πλεῖν οἰόμενοι πρὸς χριτὴν ἀφί- 
»"ὔ - ΄, Οὐ τον τὰ 2 Χ » μὲ 

ξεσϑαι τευξόμενοι τῶν διχαίων. ὃ ὃὲ ἦν ἐχϑρὸς ἄσπονδος, 
᾿ ἮΝ "»- “ - ὌΠ ς τὰ ᾿ - - ἈΞ Β Η͂ ε 

δελεάζων ὅσα τῷ δοχεῖν φαιδρῷ τῷ βλέμματι χαὶ ἵλα- 

18] ρωτέραις ταῖς προσρήσεσι. δεξιωσάμενος γὰρ ἡμᾶς ἐν 
- κ᾿ Ἢ ΄ Ὁ κ -- » Ἀ » - 

τῷ πρὸς Τιβέρει πεδίῳ τὸ πρῶτον --- ἔτυχε δὲ ἐχ τῶν 

υητρῴων ἐξιὼν χήπων --- ἀντιπροσηγόρευσε χαὶ τὴν δεξιὰν 
χεῖρα χατέσεισεν αἰνιττόμενος εὐμένειαν χαὶ. τὸν ἐπὶ τῶν 

πρεσβειῶν, “Ομιλον ὄνομα, προσπέμψας βδὐεῦει ἔφη »τῆς 
ὑμετέρας ὑποϑέσεως ἀχούσομαι προσευχαιρήσας“, ὥστε τοὺς 

ἐν χύχλῳ πάντας συνήδεσθαι χαϑάπερ ἤδη νενιχηχύσι χαὶ 

τῶν ἡμετέρων ὅσοι ταῖς ἐπιπολαίοις παράγονται φαντασίαις. 
182 ἐγὼ δὲ φρονεῖν τι δοχῶν περιττότερον χαὶ δι᾿ ἡλιχίαν χαὶ τὴν 

ἄλλην παιδείαν εὐλαβέστερος ἤμην ἐφ᾽ οἷς ἔχαιρον οἱ ἄλλοι. 
οδιὰ τί ἵποι ἔφασχον ἀναχινῶν τὸν ἐμαυτοῦ λογισμόν, ,,το- 

σούτων ὄντων πρεσβευτῶν σχεδὸν ἀπὸ πάσης γῆς ἀφιγμένων, 
ἡμῶν εἶπε τότε μόνων ἀχούσεσϑαι; τί βουλόμενος; οὐ γὰρ 

ἠγνόει γε ὄντας Ἰουδαίους, οἷς ἀγαπητὸν τὸ μὴ ἐλαττοῦσϑαι. 

188 τὸ ὃὲ δὴ καὶ προνομίας οἴεσϑαι τυγχάνειν παρ᾽ ἀλλοεϑνεῖ χαὶ 

νέῳ χαὶ αὐτεξουσίῳ δεσπότῃ μὴ χαὶ μανίας ἐγγύς ἐστιν; 
ἀλλ᾽ ἔοιχε τῇ τῶν ἄλλων ᾿Αλεξανδρέων | μερίδι προσχεῖσϑαι, 

ἡ διδοὺς προνομίαν ϑᾶττον ὑπέσχετο δικάσειν, ἐὰν ἄρα μὴ 
τὸν ἴσον χαὶ χοινὸν ἀχροατὴν ὑπερβὰς ἀντὶ δικαστοῦ γένηται 

τῶν μὲν συναγωνιστής, ἡμῶν δὲ ἀντίπαλος. “ 

184 (29.) Ταῦτα λογιζόμενος ἐσφάδαζον χαὶ οὔτε μεῦ᾽ 
ἡμέραν οὔτε νύχτωρ ἠρέμουν. ἀϑυμοῦντος δέ μου χαὶ τὴν 
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ων δ. 9 ἀνίαν στέγοντος --- οὐδὲ γὰρ ἀνενεγχεῖν ἀσφαλὲς ἦν -“---, 
ἕτερον χατασχήπτει βαρύτατον ἐξαπιναίως ἀπροσδόχητον χαχόν, 

οὐχ ἑνὶ μέρει τοῦ ᾿Ιουδαϊκοῦ τὸν χίνδυνον ἐπάγον, ἀλλὰ 

πο: ἅπαντι τῷ ἔϑνει. ἀφίγμεϑα μὲν γὰρ ἀπὸ Ρώμης 18 
εἰς Διχαιάρχειαν ἐπαχολουϑοῦντες [οἴῳ ρα ύϑε: δὲ ἐπὶ 

ϑάλατταν χαὶ διέτριβε περὶ τὸν πολ τον ἀμείβων τὰς ἰδία 

Ξπαύλεις πολλὰς χαὶ πολυτελῶς ἠσχημένας. ποδῶν: δὲ 180 

μῖν τῆς ὑποθέσεως --- ἀεὶ γὰρ χληϑήσεσϑαι προσεδοχῶ- 

ων 

Π 

εν ---- προσέρχεταί τις ὕφαιμόν τι χαὶ ταραχῶδες ὑποβλεπό- Ἔ «Ὁ 

μενος, ἄσϑματος μεστός, χαὶ μιχρὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀπα- 

γαγών --- πλησίον γὰρ ἦσαν τινες --ὀ οἠχούσατες ἔφη ,,.τὰ 
χαινά:““ χαὶ μέλλων ἀπαγγέλλειν ἐπεσχέϑη. δαχρύων ἀϑρόας 

- Σ ΄ ν ΄ ἘΣ πον 7 5 ΄ - 
φορᾶς ἐνεχϑείσης. χαὶ πάλιν ἀρξάμενος δεύτερον ἐπεσχέϑη 157 

χαὶ τρίτον. ἅπερ ὁρῶντες ἡμεῖς ἐπτοήμεϑα χαὶ παρεχαλοῦμεν 

μηνῦσαι τὸ πρᾶγμα, οὗ χάριν ἐλϑεῖν ἔφασχεν- ..οὐ γὰρ 

ιὰ μαρτύρων χλαίειν: εἰ ὃὲ ἄξια δαχρύων ἐστί, 
υἡ μόνος ἀπόλαυε τῆς λύπης: ἐθάδες γεγόναμεν ἤδη χαχο- 

-Ὁ- (« “3 , }Ὶ ς ον γν» ἈΝ σ ἂν ’ 

πραγιῶν. Σ υόλις μὲν ἀναλύζων ὃξὲ ὅμως χεχομμένῳ 188 

τῷ πνεύματ 
χολοσσιαῖον ἐσωτάτω τῶν ἀδύτων ἀνατεθῆναι [τος προσ- 

ἔταξε Διὸς ἐπίχλησιν αὐτοῦ.“ ϑαυμασάντων δὲ τὸ λεχϑὲν [89 
»ν 

εἰ ΝΣ 

μ 

ὃ 
φησιν: οοἴχεται ἡμῶν τὸ ἱερόν: ἀνδριάντα 

χαὶ πεπηγότων ὑπ᾽ ἐχπλήξεως χαὶ μηδὲ προελϑεῖν ἔτι 
δυναμένων --- ἀχανεῖς γὰρ εἰστήχειμεν ὀλιγοδρανοῦντες χαὶ 

χαταρρέοντες περὶ αὑτοῖς, τῶν σωματιχῶν τόνων ἐχνενευ- 
ρισμένων ---, ἕτεροι παρῆσαν τὰς αὐτὰς φέροντες ὠδῖνας. 

ἔπειτα συγχλεισάμενοι πάντες ἀϑρόοι ἰδίας ὁμοῦ χαὶ χοινὰς 190 
τύχας ἐϑρηνοῦμεν χαὶ οἷα ὑπέβαλλεν ὁ νοῦς διεξῇμεν --- λαλί ἫΝ 
στατον γὰρ ἄνϑρωπος ἀτυχῶν ---- ἀγωνιάσωμεν ὑ 
εἰς ἅπαν ταῖς ἀνιάτοις παρανομίαις ἀφεθῆναι. χειμῶνος μέσου 
διεπλεύσαμεν ἀγνοοῦντες, ὅσος χειμὼν ἐξ θνς ἐστιν 

ἘΣΤῸΝ 
ὃ 

γῆν ἀργαλεώτερος πολλῷ τοῦ χατὰ τβαλᾶς τοῦ ῦ μὲν γὰρ ἢ 
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σωτήριον" ἐχείνου δὲ ἀνϑρωπος οὐδὲν φρονῶν ἀνθρώπινον, 

νέος χαὶ νεωτεροποιὸς ἀνημμένος τὴν ἐφ᾽ ἅπασιν [ ἀνυπεύ- 

ϑυνον ἀρχήν’ νεότης δὲ μετ᾽ ἐξουσίας αὐτοχρατοῦς δρμαῖς 
19] ἀχκαϑέχτοις χρωμένη καχὸν δύσμαχον. ἐξέσται δὲ προσελϑεῖν ᾿ 

ἢ διᾶραι τὸ στόμα περὶ προσευχῶν τῷ λυμεῶνι τοῦ πανιέρου ; 

δῆλον γὰρ ὡς οὐ φροντιεῖ τῶν ἀφανεστέρων χαὶ τιμῆς ἐλάττο- 
νος ἠξιωμένων ὃ τὸν περισημότατον χαὶ ἐπιφανέστατον νεών, 

᾽] Α 9 ᾿" "ἢ , 5 ’ δ , ΄ 

εἰς ὃν ἀνατολαὶ χαὶ δύσεις ἀποβλέπουσιν ἡλίου τρόπον παν- 

192 ταχόσε λάμποντα, χαϑυβρίζων. εἰ δὲ χαὶ γένοιτό τις ἄδεια 
ΓΦ ΄ , - ἋἋ ΄ 5] 4 ») ε προσόδου, τί χρὴ προσδοχᾶν ἣ ϑάνατον ἀπαραίτητον; ἀλλ 

» 1 Ἵ Α ΄ , » ὌΝ, - ΄ 

ι ἔστω, τεϑνηξόμεϑα- ζωὴ γάρ τίς ἐστιν ὃ ὑπὲρ φυλαχῆς νόμων 

εὐχλεέστατος ϑάνατος. εἰ δὲ ἐχ τῆς ἡμετέρας τελευτῆς 

γενήσεται μηδὲν ὄφελος, οὐ μανία παραπολέσϑαι, χαὶ ταῦτα 
πρεσβεύειν δοχοῦντας, ὥς τῶν πεμψάντων μᾶλλον ἣ τῶν 
ς ΄ τε ᾿ ΄ » . 2 .] Ἂ Ὁ 

193 ὑπομενόντων εἶναι τὴν συμφοράν; οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ ὅσοι 

τὰς φύσεις μισοπονηρότατοι τῶν ὁμοφύλων ἀσέβειαν ἡμῶν 

χατηγορήσουσιν ὡς, ἐν ἐσχάτῳ χινδύνῳ τῶν ὅλων σαλευόντων, 

ἐπιμνησϑέντων ὑπὸ φιλαυτίας ἰδίου τινός: τοῖς γὰρ μεγάλοις 

τὰ βραχέα χαὶ τοῖς χοινοῖς τὰ ἴδια ὑποστέλλειν ἀναγχαῖον, 
Ψ 5 , μ) 4 ᾿ ρ , “Ὁ " σ Ἃ 

194 ὧν οἰχομένων ἔρρει χαὶ ἢ πολιτεία. ποῦ γὰρ ὅσιον ἢ 

ϑεμιτὸν ἄλλως ἀγωνίζεσϑαι, δειχνύντας ὡς ἐσμὲν Ἀλεξανδρεῖς, 
οἷς ὁ περὶ τῆς χαϑολιχωτέρας πολιτείας ἐπιχρέμαται χίνδυνος 
τῆς ᾿Ιουδαίων; ἅμα γὰρ τῇ τοῦ ἱεροῦ χαταλύσει δέος, μὴ 
χαὶ τὸ χοινὸν τοῦ ἔϑνους ὄνομα συναφανισϑῆναι χελεύσῃ ὁ 

19Ὁ νεωτεροποιὸς χαὶ μεγαλουργὸς ἄνϑρωπος. ἀμφοτέρων οὖν 

τῶν ὑποϑέσεων δι᾽ ἃς ἐστάλημεν οἰχομένων, ἴσως φήσει τις" 
τι οὖν, οὐχ ἤδεσαν πραγματεύεσϑαι τὴν μετὰ ἀσφαλείας 
ἐπάνοδον; πρὸς ὃν εἴποιμι ἄν: ἢ οὐχ ἔχεις ἀνδρὸς εὐγενοῦς 

΄ ἣ ΄ “᾿ ΕἸ ΟῚ ΄ ΡΥ Οντ σ οἢ ΄ - ς ΞΡ 

πάϑος γνήσιον ἣ οὐχ ἐνετράφης οὐδὲ ἐνησχήϑης τοῖς ἱεροῖς 

γράμμασιν, ἐλπίδων εἰσὶ πλήρεις οἱ ὄντως εὐγενεῖς, χαὶ οἵ 
νόμοι τοῖς ἐντυγχάνουσι μὴ χείλεσιν ἄχροις ἐλπίδας ἀγαϑὰς 

190 δημιουργοῦσιν. ἴσως ἀπόπειρα ταῦτα τῆς χαϑεστώσης γενεᾶς 
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᾿ ἐστι, πῶς ἔχει πρὸς ἀρετὴν χαὶ εἰ πεπαίδευται φέρειν τὰ 
δεινὰ λογισμοῖς ἰσχυρογνώμοσιν οὐ προχαταπίπτουσα. τὰ 

Ἀ «ἡ 5 9 , ΄σ Νι 88 ἌΓ α ΄ ’ μὲν οὖν ἐξ ἀνθρώπων ἅπαντα χαὶ ἔρρει χαὶ ἐρρέτω: μενέτω 
δὲ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἀχαϑαίρετος ἣ ἐπὶ τὸν σωτῆρα ϑεὸν 

ὅ ἐλπίς, ὃς πολλάχις ἐξ ἀμηχάνων χαὶ ἀπόρων περιέσωσε τὸ 

ἔϑνος. 

(90.) Ταῦτα ἅμα μὲν ὀλοφυρόμενοι τὰς ἀπροσδοχήτους 197 
ἀτυχίας ἅμα ὃὲ χαὶ παρηγοροῦντες ἑαυτοὺς ἐλπίδι μεταβολῇς 

γαληνοτέρας διεξῇμεν. μιχρὸν δὲ ἐπισχόντες πρὸς τοὺς 

ὅ15 Μ. ἀπαγγείλαντας [..τί χαϑ’ ἡσυχίαν“ εἴπομεν ,χάϑησϑε, σπιν- 
΄“ ᾧ Ἀ ’ - »" Ἁ Ὁ -ὉὋὉ΄ ΄ 3 το ’, 

11 ϑῆρας αὐτὸ μόνον τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἐνιέντες, ὑφ᾽ ὧν χαιόμεϑα 

χαὶ πυρπολούμεϑα, δέον προσεξηγεῖσϑαι χαὶ τὰ χεχινηχότα 
ΕΣ ΄ ( ς , Ἁ ᾿: 5 "Ξε τ Ν ’ 8. ἦ 

τὸν [ατον: “ οἱ δέ’ «τὴν μὲν ἀνωτάτω χαὶ πρώτην αἰτίαν 198 

ἴστε, ἣν χαὶ πάντες ἴσασιν ἀνϑρωποι: ϑεὸς βούλεται νομί- 
6 ΄ μυ! ’ ) κατ.» . Ἂ Ψ 165 ζεσθαι, ὑπείληφε δὲ μόνους Ἰουδαίους μὴ πείσεσϑαι, οἷς 

μεῖζον οὐδὲν ἂν προστρίψαιτο χαχὸν ἢ λυμηνάμενος τὴν 

τοῦ ἱεροῦ σεμνότητα. χατήχηται δέ, ὅτι χαὶ πάντων ἱερῶν 
τῶν πανταχοῦ χάλλιστόν ἐστιν ἐξ ἀπείρων χρόνων ἀπαύστοις 
χαὶ ἀφειδέσι δαπάναις ἀεὶ προσχοσμούμενον δύσερις δὲ χαὶ 

20 φιλόνειχος ὧν σφετερίσασθαι τοῦτο εἰς ἑαυτὸν διανοεῖται. 

παρατέϑηχται δὲ νῦν μᾶλλον ἣ πρότερον ἐξ ἐπιστολῆς, ἣν 199 

ἔπεμψε Καπίτων. φόρων ἐχλογεὺς ὁ Καπίτων ἐστὶ τῶν τῆς 
Ἰουδαίας, ἔχει δέ πως πρὸς τοὺς ἐγχωρίους ἐγχότως" πένης 

Ἁ ΡΣ ᾿- ν᾿ ἐ ΨΎ ΄ Ἁ - ΄ ἫΝ 

γὰρ ἀφιγμένος χαὶ ἐξ ὧν νοσφίζεται χαὶ παρεχλέγει ποιχίλον 
26 τινὰ χαὶ πολὺν πλοῦτον ἠϑροιχώς, εἶτα εὐλαβηϑείς, μή 

τις αὐτοῦ γένηται χατηγορία, τέχνην ἐπενόησεν, ἧ διαβολαῖς 
“ὦ » ΄ ΄ " ΜΩΡ " 5 ΡΝ πλῷ 

τῶν ἀδιχηϑέντων διαχρούσεται τὰς αἰτίας. ἀφορμὴν δὲ αὐτῷ200 
΄ Η͂ 2 “ 

δίδωσιν εἰς ὅπερ ἐβούλετο συντυχία τις τοιαύτη. τὴν 1α- 
, ΝΘ. φρ 9 , -" ΄ ΄ 

μνειαν --- πόλις δέ ἐστι τῆς Ἰουδαίας ἐν τοῖς μάλιστα πολυάν- 
΄ -“ ΄ 2 

80 ϑρωπος --- [ταύτην] μιγάδες οἰχοῦσιν, οἱ πλείους μὲν Ἴου- 
δαῖοι, ἕτεροι δέ τινες ἀλλόφυλοι παρεισφϑαρέντες ἀπὸ τῶν 
πλησιοχώρων, οἱ τοῖς τρόπον τινὰ αὐϑιγενέσιν ὄντες μέτ- 
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οιχοι χαχὰ χαὶ πράγματα παρέχουσιν, ἀεί τι παραλύοντες 

2ρΙτῶν πατρίων Ἰουδαίοις. οὗτοι παρὰ τῶν ἐπιφοιτώντων 
ἀχούοντες, ὅσῃ σπουδῇ χέχρηται [᾿ἄϊιος περὶ τὴν ἰδίαν 
ἐχϑέωσιν καὶ ὡς ἀλλοτριώτατα διάχειται πρὸς ἅπαν τὸ Ἰου- 

δαϊχὸν γένος, χαιρὸν ἐπιτήδειον εἰς ἐπίϑεσιν παραπεπτωχέναι 

γομίζοντες αὐτοσχέδιον ἀνιστᾶσι βωμὸν εἰχαιοτάτης ὕλης, 

πηλὸν σχηματίσαντες εἰς πλίνϑους, ὑπὲρ τοῦ μόνον ἐπιβου- 

λεύειν τοῖς συνοιχοῦσιν: ἤδεσαν γὰρ οὐχ ἀνεξομένους χαταλυο- 

ὩρΣμένων τῶν ἐθῶν, ὅπερ καὶ ἐγένετο. ϑεασάμενοι γὰρ χαὶ 

δυσανασχετήσαντες ἐπὶ τῷ τῆς ἱερᾶς χώρας τὸ ἱεροπρεπὲς 

ὄντως ἀφανίζεσθαι χαϑαιροῦσι συνελθόντες: οἱ δὲ εὐϑὺς 
ἐπὶ τὸν Καπίτωνα ἧχον, ὃς ἣν τοῦ δράματος ὅλου δημιουργός. 
ἕρμαιον δὲ εὑρηχέναι νομίσας, ὅπερ ἐχ πολλῶν χρόνων 
ἀνεζήτει, γράφει ᾿᾿αἵῳ διαίρων τὰ πράγματα χαὶ μετεωρίζων. 

2086. δὲ διαναγνοὺς πλουσιώτερον χαὶ μεγαλοφρονέστερόν τι ἀντὶ 

τοῦ πλινϑίνου βωμοῦ τοῦ χατ᾽ ἐπήρειαν ἀνασταϑέντος ἐν 
᾿Ιαμνείᾳ χελεύει [ χολοσσιαῖον ἀνδριάντα ἐπίχρυσον ἐν τῷ 
τῆς μητροπόλεως ἱερῷ κχαϑιδρυϑῆναι, συμβούλοις χρησά- 

μένος τοῖς ἀρίστοις χαὶ σοφωτάτοις, Ἑλικῶνι τῷ εὐπατρίδῃ 

δούλῳ, σπερμολόγῳ, περιτρίμματι, χαὶ ᾿Απελλῇ τινι τραγῳδῷ, 
ὃς ἀχμῇ μὲν τῆς πρώτης ἡλιχίας, ὥς φασιν, ἐχαπήλευσε τὴν 

204 ὥραν, ἔξωρος δὲ γενόμενος ἐπὶ τὴν σχηνὴν παρῆλϑεν. ὅσοι 

δὲ σχηνοβατοῦσιν ἐμπορευόμενοι ϑεαταῖς χαὶ ϑεάτροις, αἰδοῦς 

εἰσι χαὶ σωφροσύνης ἀλλ᾽ οὐχ ἀναισχυντίας χαὶ ἀχοσμίας 

ἐρασταὶ τῆς ἀνωτάτω; διὰ ταῦτα εἰς τὴν τοῦ συμβούλου 
τάξιν ὁ ᾿Απελλῆς παρῆλθεν, ἵνα βουλεύσηται [ἄιος μεῦ᾽ 
οὗ μὲν ὡς σχωπτέον, μεϑ᾽ οὗ δὲ ὡς ἀστέον, ὑπερβὰς τὰς 
περὶ τῶν ὅλων σχέψεις, ὡς εἰρηνεύεσϑαι καὶ ἠρεμεῖσϑαι τὰ 

20 πανταχοῦ πάντα. ὃ μὲν οὖν Ἑλικών, σχορπιῶδες ἀνδράποδον, 

τὸν Αἰγυπτιαχὸν ἰὸν εἰς ᾿Ιουδαίους ἤφιεν, ὃ δὲ ᾿Απελλῇς 
τὸν ἀπὸ ᾿Ασχάλωνος" ἦν γὰρ ἐχεῖϑεν: ᾿Ασχαλωνίταις δὲ 
ἀσύμβατός τις χαὶ ἀχατάλλαχτος δυσμένεια πρὸς τοὺς τῆς 

10 

18 

Ρ. ὅ10} 

80 
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ἱερᾶς χώρας οἰχήτορας ᾿Ιουδαίους ἐστὶν οὖσιν ὁμόροις. “ 
ταῦτα ἀχούοντες ἐφ᾽ ἑχάστου ῥήματος χαὶ ὀνόματος ἐτιτρω-300 

σχόμεϑα τὰς ψυχάς. ἀλλ᾽ οἱ μὲν χαλῶν πράξεων χαλοὶ σύμ.- 

βουλοι μιχρὸν ὕστερον τὰ ἐπίχειρα εὗρον τῆς ἀσεβείας, ὁ μὲν 

ὑπὸ [}αἵου σιδήρῳ δεϑεὶς ἐφ᾽ ἑτέραις αἰτίαις χαὶ στρεβλού- 
μενος χαὶ τροχιζόμενος ἐχ περιτροπῆς: ὥσπερ ἐν ταῖς περιοδι- 
ζούσαις νόσοις, ὃ ὃὲ “Ἑλικὼν ὑπὸ Κλαυδίου [ Ἐρμανιχοῦ ΚΚαί- 

σαρος ἀναιρεϑείς, ἐφ᾽ οἷς ἄλλοις ὃ φρενοβλαβὴς ἠδίχησεν. 
ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον ἐγένετο. 

(91.) Ἡ δὲ περὶ τῆς ἀναϑέσεως τοῦ ἀνδριάντος ἐπι- 301 
στολὴ γράφεται, καὶ οὐχ ἁπλῶς ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τε ἦν περιε- 
σχεμμένως εἰς ἀσφάλειαν. χελεύει γὰρ []ετρωνίῳ τῷ τῆς 
Συρίας ἁπάσης ὑπάρχῳ, πρὸς ὃν χαὶ τὴν ἐπιστολὴν ἐγεγράφει, 

τῆς παρ’ Εὐφράτῃ στρατιᾶς, ἣ τὴν διάβασιν τῶν ἕῴων 
βασιλέων χαὶ ἐϑνῶν παρεφύλαττε, τὴν ἡμίσειαν ἄγειν ἐπὶ 

τῆς ᾿Ιουδαίας τὸν ἀνδριάντα παραπέμψουσαν, οὐχ ἵνα σεμνο- 

ποιήσῃ τὴν ἀνάϑεσιν, ἀλλ᾿ ἵνα, εἰ διαχωλύοι τις, εὐϑὺς 
ἀπόληται. τί λέγεις, ὦ δέσποτα; προειληφὼς οὐχ ἀνεξο- 308 
μένους, ἀλλ᾿ ὑπερασπιοῦντας τοῦ νόμου χαὶ προαποϑανουμένους 

τῶν πατρίων πολεμοποιεῖς; οὐ γὰρ ἔοικας δ ἄγνοιαν ὧν 

εἰχὸς ἦν ἀποβήσεσϑαι τοῦ περὶ τὸ ἱερὸν ἅψασϑαι νεωτερισμοῦ, 
προμαϑὼν δὲ ἀχριβῶς τὰ μέλλοντα ὡς ἤδη παρόντα χαὶ 

τὰ γενησόμενα ὡς χειριζόμενα [ τὴν στρατιὰν εἰσάγειν 

προσέταξας, ἵνα ϑυσίαις ἐναγέσι πρώταις χαϑιερωϑῇ τὸ ἀφί- 

ὄρυμα, σφαγαῖς ἀϑλίων ἀνδρῶν ὁμοῦ χαὶ γυναιχῶν. ὃ μὲν 309 

οὖν Πετρώνιος τὰ ἐπισταλέντα διαναγνοὺς ἐν ἀμηχάνοις ἦν. 
οὔτε ἐναντιοῦσϑαι δυνάμενος διὰ φόβον --- ἤδει γὰρ ἀφόρητον 

οὐ μόνον χατὰ τῶν τὰ χελευσϑέντα μὴ πραξάντων, ἀλλὰ 
χαὶ χατὰ τῶν μὴ εὐϑύς --- οὔτε ἐγχειρεῖν εὐμαρῶς" ἤδει 

γὰρ ἀνθ᾽ ἑνὸς ϑανάτου μυρίους ἀν, εἴπερ δυνατὸν ἦν, ἐϑελή- 
σοντας ὑπομεῖναι μᾶλλον ἢ περιιδεῖν τι τῶν ἀπειρημένων 

δρώμενον. ἅπαντες γὰρ ἄνθρωποι φυλαχτιχοὶ τῶν ἰδίων 210 
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ἐϑῶν εἰσι, διαφερόντως δὲ τὸ ᾿Ιουδαίων ἔϑνος: ϑεόχρηστα 
γὰρ λόγια τοὺς νόμους “εἶναι ὑπολαμβάνοντες χαὶ τοῦτο ἐχ 

πρώτης ἡλιχίας τὸ μάϑημα παιδευϑέντες ἐν ταῖς ψυχαῖς 
211 ἀγαλματοφοροῦσι τὰς τῶν διατεταγμένων εἰχόνας" εἶτα 

ἐναργεῖς τύπους χαὶ μορφὰς αὐτῶν χαϑορῶντες ἀεὶ τοῖς 

λογισμοῖς αὑτῶν τεϑύήπασι" χαὶ τοὺς μὲν τιμητιχῶς ἔχοντας 

ἀλλοφύλους αὐτῶν οὐχ ἧττον τῶν ἰδίων ἀποδέχονται πολιτῶν, 

τοῖς δὲ ἣ χαϑαιροῦσιν ἣ χλευάζουσιν ὡς πολεμιωτάτοις 

ἀπέχϑονται: χαὶ πεφρίχασι μὲν ἔχαστον τῶν διηγορευμένων 

οὕτως, ὡς ἅπασαν τὴν παρ᾽ ἀνϑρώποις εἴτε εὐτυχίαν εἴτε 

εὐδαιμονίαν χρὴ χαλεῖν μηδέποτ᾽ ἂν ὑπὲρ παραβάσεως χαὶ 

212 τοῦ τυχόντος ἂν ὑπαλλάξασϑαι. περιττοτέρα δὲ χαὶ ἐξαίρετός 

ἐστιν αὐτοῖς ἅπασιν ἢ περὶ τὸ ἱερὸν σπουδή. τεχμήριον δὲ 

μέγιστον. ϑάνατος ἀπαραίτητος ὥρισται χατὰ τῶν εἰς τοὺς 

ἐντὸς περιβόλους παρελθόντων --- δέχονται γὰρ εἰς τοὺς 
ἐξωτέρω τοὺς πανταχόϑεν πάντας --- τῶν οὐχ ὁμοεῦνῶν. 

218εὶς δὴ ταῦτα ἀφορῶν ὁ [Πετρώνιος βραδὺς ἣν ἐγχειρητής, 
ὅσον τόλμημα μεγαλουργεῖται σχεπτόμενος, χαὶ συγχαλέσας 
ὡς ἐν συνεδρίῳ τοὺς τῆς ψυχῆς ἅπαντας λογισμοὺς τὴν 

ἑχάστου γνώμην διηρεύνα χαὶ πάντας εὕρισχεν ὁμογνωμονοῦν- 

τας περὶ τοῦ μηδὲν χινεῖν τῶν ἐξ ἀρχῆς χαϑωσιωμένων, 

πρῶτον διὰ τὸ φύσει δίχαιον χαὶ εὐσεβές, ἔπειτα διὰ τὸν 

ἐπιχρεμάμενον χίνδυνον, οὐχ ἐχ ϑεοῦ μόνον ἀλλὰ χαὶ τῶν 

δ]4ἐπηρεαζομένων. ἔννοια τε αὐτὸν εἰσήει τοῦ ἔὕνους, ὅσον 
ἐστὶν ἐν πολυανϑρωπία, ὅπερ οὐχ ἐδέξατο χαϑάπερ τῶν 
ἄλλων ἕχαστον μιᾶς χώρας τῆς ἀποχεχληρωμένης αὐτῷ 
μόνῳ περίβολος, ἀλλ᾽ ὀλίγου δέω φάναι πᾶσα ἣ οἰχουμένη" 
χέχυται γὰρ ἀνά τε τὰς ἠπείρους καὶ νήσους ἁπάσας, ὡς 

δ τῶν αὐϑιγενῶν μὴ πολλῷ τινι δοχεῖν ἐλαττοῦσϑαι. τοσαύ- 

τας μυριάδας ἐφέλχεσϑαι πολεμίων ἄρ᾽ οὐ σφαλερώτατον; 
ἀλλὰ μήποτε γένοιτο συμφρονήσαντας τοὺς ἑχασταχοῦ πρὸς 

ἄμυναν ἐλϑεῖν: ἄμαχόν τι συμβήσεται χρῆμα: δίχα τοῦ χαὶ 
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τοὺς τὴν ᾿Ιουδαίαν χατοιχοῦντας | ἀπείρους τε εἶναι 
ϑος χαὶ τὰ σώματα Ὑενναιοτάτους χαὶ τὰς Ψυὰ 
τάτους χαὶ προαποϑνήσχειν αἱρουμένους τῶν πατρίων ὑπὸ 
φρονήματος, ὡς μὲν ἔνιοι τῶν διαβαλλόντων εἴποιεν ἄν, 
βαρβαριχοῦ, ὡς δὲ ἔχει τἀληϑές, ἐλευϑερίου χαὶ εὐγενοῦς ρβαριχοῦ. ἔχει τάἀληϑές, ἐλευϑει γενοῦς. 

μὴ ΄ ΄ ΄ ». ᾿ ς ἐφόβουν δὲ αὐτὸν χαὶ αἱ πέραν Εὐφράτου δυνάμεις: ἤδει γὰρϑ310 
- ΠῚ Ἀ . “7. - - κρε ας Α προ Βαβυλῶνα χαὶ πολλὰς ἄλλας τῶν σατραπειῶν ὑπὸ ᾿Ιουδαίων 

΄ ν" ) -“ ΄ 3Ὰ ᾿ Ν ΄ 5 Ὁ χατεχομένας, οὐχ ἀχοῇ μόνον ἀλλὰ χαὶ πείρᾳ" χαϑ’ ἔχαστον 
γὰρ ἐνιαυτὸν ἱεροπομποὶ στέλλονται χρυσὸν χαὶ ἄργυρον 

ἮΞ “ ἡΞ ἘΣ ΠΕΡ υ Δ Ὧν δῶ ἽΕΙ ΕΙΣ πλεῖστον χομίζοντες εἰς τὸ ἱερὸν τὸν ἀϑροισϑέντα ἐχ τῶν 
ἀπαρχῶν, δυσβάτους χαὶ ἀτριβεῖς χαὶ ἀνηνύτους δδοὺς περαιού- 
μενοι, ἃς λεωφόρους εἶναι νομίζουσιν, ὅτι πρὸς εὐσέβειαν 
» ΠῚ “-“ ἐδ: τ κα ΄ οτος ει Ἁ ΄ - ἄγειν Θοχοῦσι. περιδεὴς οὖν ὡς εἰχὸς ἦν, μὴ πυϑόμενοιϑ!]7 
τὴν χαινουργουμένην ἀνάϑεσιν ἐπιφοιτήσωσιν ἐξαίφνης χαὶ 

᾿ ς Ἂ »ν κα ἘΝπε ΡΤ ἃ ΦῚ. τα ΄ Η περίσχωσιν, οἱ μὲν ἔνϑεν οἱ δὲ ἔνϑεν, χύχλος γενόμενοι, χαὶ 
συνάψαντες ἀλλήλοις τοὺς ἐναποληφϑέντας μέσους δεινὰ 
ἐργάσωνται. τοιούτοις μὲν λογισμοῖς χρώμενος ἀπώχνει. 
πάλιν δὲ ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἀνϑείλχετο, δεσπότου“ λέγων 3218 
»Ἵ πρόσταξίς ἐστι χαὶ νέου χαὶ ὅ τι ἂν βουληϑῇ τοῦτο 
συμφέρον χρίνοντος χαὶ τὸ γνωσϑὲν ἅπαξ ἐπιτελεσϑῆναι, χἂν 
ΟῚ “ Η . ΄, 5 ΄ ἀλυσιτελέστατον ἦ χαὶ φιλονειχίας χαὶ ἀλαζονείας γέμον, ὅς 
γξ χαὶ ὑπερπηδήσας τὸν ἄνϑρωπον ἐν ϑεοῖς ἤδη γράφει ἕἑα ς ̓ 

“- τόν. ἐπιχρέμαται δή μοι χίνδυνος ὃ περὶ ψυχῆς χαὶ ἐναν- 
τιωϑέντι χαὶ εἴξαντι, ἀλλ᾽ εἴξαντι μὲν μετὰ πολέμου χαὶ 
τάχα ἀμφίβολος χαὶ οὐ πάντως ἀποβησόμενος, ἐναντιω- 
ϑέντι δὲ ἀπαραίτητος χαὶ δμολογούμενος ἐχ [Γαἴου.““ συνελάμ- 919 
βανον δὲ τῇ Ἰνώμῃ ταύτῃ πολλοὶ τῶν συνδιεπόντων τὰ 
χατὰ Συρίαν αὐτῷ Ῥωμαίων, εἰδότες ὅτι χαὶ ἐπ᾽ αὐτοὺς 
πρώτους αἱ ἀπὸ [Γαἴου χωρήσουσιν ὀργαὶ χαὶ τιμωρίαι ὡς 
συναιτίους τοῦ τὸ χελευσϑὲν μὴ γενέσϑαι. παρέσχε δὲ 320 
εἰς ἀχριβεστέραν σχέψιν ἀναχώρησιν ἢ χατασχευὴ τοῦ ἀν- 
δριάντος" οὔτε γὰρ ἀπὸ τῆς Ρώμης διεπέμψατο --- ϑεοῦ μοι 
ΡὨΙ]ΟΙἾ5. οροτᾶ στο]. ΥἹ. 1 
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“- 

χὸ 

προνοίᾳ. δοχῶ τὴν χεῖρα τῶν ἄδιχο υμένων ἀφανῶς “ 
Ἁ 

γοντος --- οὔτε τῶν κατὰ Συρίαν ὅστις ἂν ἄριστος εἶναι: 

δοχιμασϑῇ μεταχομίζειν προσέταξεν, ἐπεὶ χἂν τῷ τάχει τῇ, 

92] παρανομίας ταχὺς ἐξήφϑη ὃ πόλεμος. χαιρὸν οὖν σχὼν εἰς 

τὴν τοῦ συμφέροντος διάσχεψιν | --- τὰ γὰρ αἰφνίδια καὶ Ρ. ὅ79 } 

μεγάλα, ὅταν ἀϑρόα προσπέσῃ, χαταχλᾷ τὸν λογισμόν --- ὁ 

προστάττει τὴν χατασχευὴν ἔν τινι τῶν ὁμόρων ποιεῖσϑαι. 

292 μεταπεμψάμενος οὖν ὁ Πετρώνιος δημιουργοὺς τῶν ἐν Φοινίχη 

τοὺς φρονιμωτάτους δίδωσι τὴν ὅλην" οἱ δὲ ἐν Σιδῶνι εἰργά- 

ζοντο. μεταπέμπεται δὲ χαὶ τοὺς ἐν τέλει τῶν Ἰουδαίων 10 

ἱερεῖς τε χαὶ ἄρχοντας, ἅμα μὲν δηλώσων τὰ ἀπὸ [“αἴου, 

ἅμα δὲ καὶ συμβουλεύσων ἀνέχεσϑαι τῶν ὑπὸ τοῦ δεσπότου 

προσταττομένων χαὶ τὰ δεινὰ πρὸ ὀφθαλμῶν λαμβάνειν" 

εὐτρεπεῖς γὰρ εἶναι τῶν χατὰ Συρίαν στρατιωτιχῶν δυνά- 

μεων τὰς μαχιμωτέρας, αἱ πᾶσαν τὴν χώραν χαταστορέσουσι 1ὅ 

ϑοβϑνεχρῶν. ᾧετο γάρ, εἰ προμαλάξεις τούτους, δυνήσεσϑαι δι᾽ 

αὐτῶν χαὶ τὴν ἄλλην πληϑὺν ἅπασαν ἀναδιδάξαι μὴ ἐναν- 

τιοῦσϑαι" Ἰνώμης δέ, ὡς εἰχός, διημάρτανε. πληχϑέντας γάρ 

φασιν ὑπὸ τῶν πρώτων ῥημάτων εὐϑὺς αὐτοὺς ἀήϑους χαχοῦ 

διηγήσει χαταπαγῆναι χαὶ ἀχανεῖς γενομένους φοράν τινα 30 

δαχρύων ὥσπερ ἀπὸ πηγῶν ἀϑρόαν ἐχχεῖν, τὰ γένεια χαὶ 

τὰς τρίχας τῆς χεφαλῇῆς τίλλοντας χαὶ τοιαῦτα ἐπιλέγοντας" 

294, πολλὰ εἰσηνέγχαμεν εἰς εὐγήρω βίον οἱ λίαν εὐτυχεῖς, ἵνα 

ὃ μηδεὶς πώποτε εἶδε τῶν προγόνων ἡμεῖς ϑεασώμεϑα" τίσιν 

ὀφθαλμοῖς; ἐχχοπήσονται πρότερον μετὰ τῆς ἀϑλίας ψυχῆς 25. 

χαὶ τῆς ἐπωδύνου ζωῆς ἣ τοιοῦτον ὄψονται χαχόν, ἀϑέατον 

᾿ 
! 

ϑέαν, ἣν οὔτε ἀχοῦσαι ϑέμις οὔτε νοῆσαι. “ 

220 (823.) Καὶ οἱ μὲν τοιαῦτα ὠλοφύροντο. πυϑόμενοι 

δὲ οἱ χατὰ τὴν ἱερόπολιν χαὶ τὴν ἄλλην χώραν τὸ χινού- 

ὑενον, ὥσπερ ἀφ᾽ ἑνὸς συνθήματος συνταξάμενοι, τοῦ χοινοῦ 80 

πάϑους τὸ σύνθημα δόντος, ἐξεληλύϑεσαν ἀϑρόοι χαὶ χενὰς 
τὰς πόλεις καὶ χώμας χαὶ οἰκίας ἀπολιπόντες μιᾷ ῥύμῃ συν- 
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΄ 5 ᾿ » - ᾿ “᾿ ’ὔ ΄ ΄ 

ἔτεινον εἰς Φοινίχην: ἐχεῖ γὰρ ὧν ἐτύγχανεν ὁ []ετρώνιος. 
ἰδόντες δὲ τῶν [Πετρωνίου τινὲς ὄχλον ἀμύϑητον φερόμενον 320 

ἐβοηδρόμουν ἀπαγγέλλοντες, ἵνα φυλάττηται, πόλεμον προσ- 

δοχήσαντες. ἔτι δὲ διηγουμένων, ὁ μὲν ἀφρούρητος ἦν, ἣ 

ὃὲ τῶν Ἰουδαίων πληϑὺς ἐξαπιναίως ὥσπερ νέφος ἐπιστᾶσα 
πᾶσαν Φοινίχην ἐπέσχε, χατάπληξιν τοῖς οὐχ εἰδόσι τὴν 

τοῦ ἔϑνους πολυανϑρωπίαν ἐργασαμένη. χαὶ βοὴ μὲν τοσαύτη 327 
τὸ πρῶτον ἴρϑ ετὰ χλαυϑμῶν χαὶ στερνοτυπιῶν, ὡς ρ ᾿ρῦύη μετ ΐ ἘΞ τες ᾿ 5 

ἂν μηδὲ τὰς ἀχοὰς τῶν παρόντων χωρεῖν τὸ μέγεϑος" οὐδὲ 

γὰρ ἐπαύσατο παυσαμένων, ἀλλ᾽ ἡσυχασάντων ἔτι συνήχει. 
ἔπειτα πρόσοδοι καὶ δεήσεις, οἵας ὁ χαιρὸς ὑπέβαλλε" διδά- 

σχαλοι γὰρ τοῦ παρόντος αὐταὶ αἱ συμφοραί. εἰς τάξεις δὲ 
ἕξ διενεμήϑησ εσβυτῶν, νέων, παίδων, πάλιν ἐν μέ εμήϑησαν, πρεσβυτῶν, νέων, παίδων, πάλιν ἐν μέρει 
πρεσβυτίδων, γυναιχῶν τῶν ἐν ἡλιχία, παρϑένων. ἐπεὶ δὲ 228 
΄ ,ὔ 2 ἢ ᾿ ΄ ΄ “-“ [᾿ » ΄ 

ὃ Πετρώνιος ἐξ ἀπόπτου κατεφάνη. πᾶσαι αἱ τάξεις χαϑάπερ 
-" ΄ ᾿] Ὑ 5 δ Ἁ ς ᾿ἂ 

Ι χελευσϑεῖσα! προσπίπτουσιν εἰς ἔδαφος ὀλολυγὴν ϑρηνώδη 

τινὰ μεϑ᾽ ἱχετηριῶν ἀφιεῖσαι. παραινέσαντος δὲ ἀνίστασϑαι 

χαὶ προσελϑεῖν ἐγγυτέρω, μόλις ἀνίσταντο χαὶ χαταχεάμενοι 
πολλὴν χόνιν χαὶ ῥεόμενοι δαχρύοις, τὰς χεῖρας ἀμφοτέρας εἰς 

τοὐπίσω περιαγαγόντες τρόπον ἐξηγχωνισμένων, προσήεσαν. 
εἶτα ἢ γερουσία χαταστᾶσα τοιάδε ἔλεξεν: .,ἄοπλοι μέν 229 
(ἐσμεν), ὡς ὁρᾶς, παραγενομένους δὲ αἰτιῶνταί τινες ὡς 

πολεμίους. ἃ δὲ ἢ φύσις ἑχάστῳ προσένειμεν ἀμυντήρια μέρη, 
- " ᾿Ὶ γ΄ »Ξ ν Ἂς Ἑ ’ Ὁ, 

χεῖρας, ἀπεστρόφαμεν, ἔνϑα μηδὲν ἐργάσασϑαι δύνανται, 

παρέχοντες αὑτῶν τὰ σώματα πρὸς εὐσχόπους τοῖς ϑέλουσιν 

ἀποχτεῖναι βολάς. γυναῖχας χαὶ τέχνα χαὶ γενεὰς ἐπηγαγό- 230 

μεϑά σοι χαὶ διὰ σοῦ προσεπέσομεν [αἵῳ μηδένα οἴχοι 
χαταλιπόντες, ἵνα ἣ περισώσητε πάντας ἢ πάντας πανωλε- 

ϑρία διαφϑείρητε. [Πετρώνιε, καὶ τὰς φύσεις ἐσμὲν εἰρηνιχοὶ 
χαὶ τὴν προαίρεσιν, χαὶ αἵ διὰ παιδοτροφίαν φιλεργίαι τοῦτο 

ἡμᾶς ἐξ ἀρχῆς ἐπαίδευσαν τὸ ἐπιτήδευμα. [᾿αἴῳ παρα-38] 
λαβόντι τὴν ἡγεμονίαν πρῶτοι τῶν χατὰ Συρίαν ἁπάντων 

ἢ ἄς 
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οι ἡμεῖς συνήσϑημεν, Οὐιτελλίου τότε, παρ᾽ οὗ διεδέξω τὴν 

ἐπιτροπήν, ἐν τῇ πόλει διατρίβοντος, ᾧ τὰ περὶ τούτων ἐχο- 

μίσϑη γράμματα, χαὶ ἀπὸ τῆς ἡμετέρας πόλεως εὐαγγελιου- 
292) μένη πρὸς τὰς ἄλλας ἔδραμεν ἢ φήμη. πρῶτον τὸ ἡμέτερον 

ἱερὸν ἐδέξατο τὰς ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς 1 αἴου ϑυσίας, ἵνα πρῶτον 

ἢ χαὶ μόνον ἀφαιρεϑῇ τῆς ϑρησχείας τὸ πάτριον; ἐξιστάμεϑα 
τῶν πόλεων, παραχωροῦμεν τῶν οἰχιῶν χαὶ χτημάτων, ἔπιπλα 

χαὶ χρήματα χαὶ χειμήλια χαὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν λείαν 

εἰσοίσομεν ἑχόντες" λαμβάνειν, οὐ διδόναι, ταῦτα νομιοῦμεν. 

ἕν ἀντὶ πάντων αἰτούμεϑα, μηδὲν ἐν τῷ ἱερῷ γενέσϑαι 

νεώτερον, ἀλλὰ φυλαχϑῆναι τοιοῦτον, οἷον παρὰ τῶν πάπ- 

ϑϑπων χαὶ προγόνων παρελάβομεν. εἰ δὲ μὴ πείϑομεν, παρα- 

δίδομεν ἑαυτοὺς εἰς ἀπώλειαν, ἵνα μὴ ζῶντες ἐπίδωμεν 

ϑανάτου χεῖρον χαχόν. πυνθανόμεϑα πεζὰς χαὶ ἱππιχὰς 

δυνάμεις εὐτρεπίσϑαι χαϑ’ ἡμῶν, εἰ πρὸς τὴν ἀνάϑεσιν ἄντι- 

βαίηυεν., οὐδεὶς οὕτως μέμηνεν, ὡς δοῦλος ὧν ἐναντιοῦσϑαι 
δεσπότῃ" παρέχομεν ἐν ἑτοίμῳ τὰς σφαγὰς ἄσμενοι, χτεινέ- 
τωσαν, ἱερευέτωσαν, χρεανομείτωσαν ἀμαχεὶ χαὶ ἀναιμωτί, 

ϑάπάντα ὅσα χεχρατηχότων ἔργα δράτωσαν. τίς δὲ χρεία 
στρατιᾶς: αὐτοὶ χατάρξομεν [ τῶν ϑυμάτων οἱ χαλοὶ ἱερεῖς, 

παραστησόμενοι τῷ ἱερῷ γυναῖχας οἱ γυναιχοχτόνοι, ἀδελφοὺς 
χαὶ ἀδελφὰς οἱ ἀδελφοχτόνοι, χούρους χαὶ χόρας, τὴν ἄχαχον 

ἡλιχίαν, οἵ παιδοφόνται" τραγικῶν γὰρ ὀνομάτων δεῖ τοῖς τὰς 

280 τραγικὰς συμφορὰς ὑπομένουσιν. εἶτ᾽ ἐν μέσοις στάντες 

χαὶ λουσάμενοι τῷ συγγενιχῷ αἵματι --- τοιαῦτα γὰρ τὰ 
λουτρὰ τοῖς εἰς ἄδου φαιδρυνομένοις ---- ἀναχερασόμεϑα τὸ 

ὁϑ0 ἴδιον ἐπιχατασφάξαντες αὑτούς. ἀποθανόντων τὸ ἐπίταγμα 
΄ " « 3... 5] ὩΣ Χίων ἐξὶ, ταῦ » ΄ ἥν; γενέσϑω μέμψαιτ᾽ ἂν οὐδὲ ϑεὸς ἡμᾶς ἀμφοτέρων στοχαζο 

΄ Ν - δ }: ς » 3 [4 Ν μετὰ μένους, χαὶ τῆς πρὸς τὸν αὐτοχράτορα εὐλαβείας χαὶ τῆς 
ς χαϑωσιωμένους νόμους ἀποδοχῆς" γενήσεται δὲ 
, 

πρὸς τοὺ 

τοῦτο, ἐὰν ὑπεχστῶμεν ἀβιώτου βίου χαταφρονήσαντες. 

281 ἀχοὴν ἐδεξάμεϑα παλαιτάτην ὑπὸ τῶν χατὰ τὴν Ἑλλάδα 
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λογίων παραδοϑεῖσαν, οἱ τὴν τῆς [Γοργόνος . τιν τοσαύ- 

τὴν ἔχειν δύναμιν ὡμολόγουν, ὥστε τοὺς προσιδόντας εὐϑὺς 

λίϑους χαὶ πέτρους γίνεσϑαι. τοῦτο μύϑου τ πλάσμα 
ἔοιχεν εἶναι, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς αἱ μεγάλαι χαὶ ἀβούλητοι χαὶ 

ἀνήχεστοι συντυχίαι ἐπιφέρουσιν. ὀργαὶ δεσπότου ϑαάνατον 
3 τ ΕΝ Ἃ πὶ ’΄ ᾿Ξ 9 Ἂ γν» ᾿Ξ ἣ “25 933 ἀπεργάζονται ἢ παραπλήσιόν τι ϑανάτῳ. νομίζεις, ὃ ἡποτε3 

΄ - ψ Κ΄ 

γένοιτο, παραπεμπόμενον εἰ ϑεάσαιντό τινες τῶν ἡμετέρων 
εἰς τὸ ἱερὸν τὸν ἀνδριάντα, οὐχ ἂν εἰς πέτρους μεταβαλεῖν, 

Ἢ ΄, Ἀ 5» - - » έν τω Φ.... ἐκοὗ Ἴ παϊέντων μὲν αὐτοῖς τῶν ἄρϑρων, παγέντων ὃὲ τῶν ὀφϑαλ- 
μι: , 

μῶν, ὡς μηδὲ χινηϑῆναι δύνασϑαι, ὅλου δὲ τοῦ σώματος τὰς 
ὲ 

φυσιχὰς χινήσεις μεταβαλόντος χαϑ’ ἕχαστον τῶν ἐν τῇ 

χοινωνίᾳ μερῶν αὐτοῦ; τελευταίαν δέησιν, ὦ [Π᾿ετρώνιε, ποιη- 339 

σόμεϑα διχαιοτάτην" οὔ φαμεν μὴ δεῖν τὰ χελευσϑέντα ὃρᾶν. 
ἀλλ᾽ ἀναχώρησιν αἰτούμεϑα Ἐρύοτι εύοντες, ἵνα πρεσβείαν 

ἑλόμενοι πέμψωμεν τὴν ΕΡ πξοβένην τῷ δεσπότῃ. τάχα που340 

ΠΡ ὙΡε σδίενσι πείσομεν, ἢ περὶ ϑεοῦ τ 
τες ἢ περὶ νομίμων ἀχαϑαιρέτων φυλαχῆς ἢ περὶ τοῦ μὴ 

ι 

- ᾿Ν , ΄ 

τιμῆς πως διεςελῦον- 

, 

- 

πάντων χαὶ τῶν ἐν ἐσχατιαῖς ἐϑνῶν, οἷς τετήρηται τὰ πάτρια, 
" ᾿ Ψ Ἃ -“ ᾿ ΄ 

ἔλαττον ἐνέγχασϑαι ἢ περὶ ὧν ὃ πάππος αὐτοῦ χαὶ προ- 
: 

» 

πάππος ἔγνωσαν ἐπισφραγιζόμενοι τὰ ἡμέτερα ἔϑη μετὰ 

πάσης ἐπιμελείας. ἴσως ταῦτα ἀχούων ἔσται μαλαχώτερος "241 

οὐχ ἐν ὁμοίῳ μένουσιν αἱ γνῶμαι τῶν μεγάλων, αἱ δὲ σὺν 
ὀργῇ καὶ τάχιστα χάμνουσι. διαβεβλήμεϑα, τὰς διαβολὰς 

ἐπίτμεψον ἰάσασϑαι: ἀχρίτους χαταγνωσϑῆναι χαλεπόν. ἐὰν 242 

δὲ μὴ πείσωμεν, τί λοιπὸν ἐμποδών ἐστιν [ἢ] ταῦτα ἃ 

χαὶ [ νῦν διανοῇ πράττειν: ἕως οὐ πεπρεσβεύμεϑα, μὴ ἀπο- 

χόψῃς τὰς ἀμείνους ἐλπίδας μυριάδων τοσούτων, αἷς οὐχ 
ὑπὲρ χέρδους ἀλλ᾽ ὅπερ εὐσεβείας ἐστὶν ἣ σπουδή. χαίΐτοι γε 
ἡμάρτομεν τοῦτο εἰπόντες" τί γὰρ ἂν εἴη χέρδος λυσιτελέ- 

στερον ὁσιότητος ἀνϑρώποις : 

(838.) Ταῦτα δὲ διεξίεσαν. ὅ ὑπ᾽ ἀγωνίας χαὶ περιπαϑήσεως 3 )43 
ἄσϑματι πολλῷ, χεχομμένῳ τῷ πνεύματι, ῥεόμενοι χατὰ τῶν 
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μελῶν ἁπάντων ἱδρῶτι, μετὰ φορᾶς ἀπαύστων δαχρύων, ὡς 
ἤδη συναλγεῖν τοὺς ἀχούοντας χαὶ τὸν []ετρώνιον --- ἣν γὰρ 
χαὶ τὴν φύσιν εὐμενὴς καὶ ἥμερος --- ὑπὸ τῶν λεχϑέντων 

χαὶ ὁρωμένων συνηρπάσϑαι: ἐδόχει γὰρ αὐτῷ χαὶ τὰ λεγό- 
μενα εἶναι διχαιότατα χαὶ οἰχτρά τις ἣ τῶν δρωμένων περι- 

24λπάϑησις. ἐπεξαναστὰς δὲ μετὰ τῶν συνέδρων ἐβουλεύετο 

τὰ πραχτέα χαὶ ἑώρα τοὺς μὲν πρὸ μιχροῦ παντάπασιν 

ἐναντιουμένους ἐπαμφοτερίζοντας, τοὺς δὲ ἐνδοιαστὰς ἐπιρρέ- 
ποντὰς ἤδη τῷ πλείονι μέρει πρὸς ἔλεον" ἐφ᾽ οἷς ἥδετο, 

χαίτοι τὴν φύσιν εἰδὼς τοῦ προεστῶτος χαὶ ὡς ἔστιν ἀπαραί- 

άύτητος ὀργήν. ἀλλ᾽ εἶχέ τινα χαὶ αὐτός, ὡς ἔοιχεν, ἐναύ- 

σματα τῆς ᾿Ιουδαϊχῇς φιλοσοφίας ἅμα χαὶ εὐσεβείας, εἴτε χαὶ 
πάλαι προμαϑὼν ἕνεχα τῆς περὶ παιδείαν σπουδῆς εἴτε χαὶ 
ἀφ᾽ οὗ τῶν χώρων ἐπετρόπευσεν, ἐν οἷς ᾿Ιουδαῖοι χαϑ' ἔχά- 

στὴν πόλιν εἰσὶ παμπληϑεῖς, ᾿Ασίας τε χαὶ Συρίας, εἴτε χαὶ 

τὴν ψυχὴν οὕτω διατεϑεὶς αὐτηχόῳ χαὶ αὐτοχελεύστῳ χαὶ 
αὐτομαϑεῖ τινι πρὸς τὰ σπουδῆς ἄξια φύσει. τοῖς δὲ ἀγα- 

ϑοῖς ἀγαϑὰς ὑπηχεῖν ἔοιχε γνώμας ὃ ϑεός, δι᾿ ὧν ὠφελοῦν- 
24ῦ τες ὠφεληϑήσονται: ὅπερ χἀχείνῳ συνέβη. τίνες οὖν ἦσαν 

αἱ γνῶμαι; μὴ χατεπείγειν τοὺς δημιουργούς, ἀλλ᾽ ἀναπεί- 

ϑειν εὖ τετεχνιτευμένον ἀπεργάσασϑαι τὸν ἀνδριάντα, στοχα- 
΄ ) σ Ἃ Ρ εν Ἁ φ᾿ “-- “- ζομένους χαϑ᾽ ὅσον ἂν οἷόν τε ἢ μὴ ἀπολειφϑῆναι τῶν 

διωνομασμένων ἀρχετύπων εἰς πλείονος χρόνου υνἦχος, ἐπειδὴ 

τὰ μὲν αὐτοσχέδια φιλεῖ πως ἐπιτέμνεσϑαι, τὰ δὲ σὺν πόνῳ 

24 χαὶ ἐπιστήμῃ μῆχος χρόνων ἐπιζητεῖν. ἣν ἡτήσαντο πρε- 

σβείαν, οὐχ ἐπιτρέπειν: ἀσφαλὲς γὰρ οὐχ εἶναι. τοῖς βουλο- 
μένοις ἐπὶ τὸν πάντων ἡγεμόνα χαὶ δεσπότην ἐχχαλεῖσϑαι 
τὰ πράγματα μὴ ἐναντιοῦσϑαι. τῷ πλήϑει μήτε ὁμολογεῖν 

24ϑιμνήτε ἀρνεῖσϑαι: ἑχάτερον γὰρ φέρειν χίνδυνον. ἐπιστέλλειν | 

Γαΐῳ μηδὲν μὲν τῶν ᾿Ιουδαίων χατηγοροῦντα, «ἢ δηλοῦντα 
Χ ""- Ὁ 5 , . ς , ΕἾ ΔῈ , » ἢ δ, ν “ὦ δὲ ἐπ᾿ ἀληϑείας τὰς ἱχετείας χαὶ ἀντιβολίας αὐτῶν, χαὶ τῆς 

περὶ τὴν ἀνάϑεσιν βραδυτῆτος αἰτιᾶσϑαι τὸ μέν τι τὴν 
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χατασχευὴν χρόνου μεμετρημένου δεομένην, τὸ δέ τι χαὶ 

τὸν χαιρὸν διδόντα μεγάλας ἀφορμὰς εἰς ἀναβολὴν εὐλό- 

ἴους, αἷς συναινέσειν οὐχ ἴσως ἀλλ΄ ἀναγχαίως χαὶ αὐτὸν 

Γάιον. ἐν ἀχμῇ μὲν γὰρ τὸν τοῦ σίτου χαρπὸν εἶναι χαὶ 249 
τῶν ἄλλων ὅσα σπαρτά, δεδιέναι ὃὲ μὴ χατ᾽ ἀπόγνωσιν 

τῶν πατρίων ἄνθρωποι χαὶ τοῦ ζῆν χαταφρονοῦντες ἢ 

δῃώσωσι τὰς ἀρούρας ἣ ἐμπρήσωσι τὴν σταχυηφόρον ὀρει- 
νὴν χαὶ πεδιάδα, φυλαχῆς δὲ χρήζειν εἰς ἐπιμελεστέραν τῶν 

χαρπῶν συγχομιδήν, οὐ μόνον τῶν σπειρομένων ἀλλὰ 

χαὶ ὧν ἢ δενδροφόρος παρέχει. διεγνώχει μὲν γάρ, ὡς λόγος. 280 

πλεῖν εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν πρὸς Αἰγύπτῳ, πελάγει δὲ οὐχ 
ἀξιώσει τοσοῦτος ἡγεμὼν διά τε τοὺς χινδύνους χαὶ διὰ τὸ 

πλῆϑος τοῦ παραπέμποντος στόλου χαὶ ἅμα διὰ τὴν ἐπιμέ- 

λειαν τοῦ σώματος, ἃ δὴ πάντα γίνεται ῥαδίως τὸν δι᾽ 

᾿Ασίας χαὶ Συρίας χύχλον περαιουμένῳ: δυνήσεται γὰρ χαϑ' 25] 
ἑχάστην ἡμέραν χαὶ πλεῖν καὶ ἀποβαίνειν, χαὶ μάλιστα τὰς 

πλείστας ναῦς ἐπαγόμενος μαχράς, ἀλλ οὐχ δλχάδας, αἷς 
ὃ παρὰ γῆν πλοῦς ἀνυσιμώτερος, ὡς ταῖς φορτίσι διὰ πελά- 
Ἴους ἐστίν. ἀναγχαῖον οὖν χαὶ χιλὸν χτήνεσι χαὶ τροφὰς 252 

ἀφϑόνους ἐν ἁπάσαις ταῖς Συριαχαῖς πόλεσιν εὐτρεπίσϑαι, 
χαὶ μάλιστα ταῖς παράλοις. ἀφίξεται γὰρ παμπληϑὴς ὄχλος 

χαὶ διὰ γῆς χαὶ διὰ ϑαλάττης, οὐ μόνον ἀτὶ αὐτῆς Ρώμης 
χαὶ ᾿Ιταλίας ἀναστάς, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τῶν ἑξῆς ἄχρι: Συρίας 
ἐπιχρατειῶν ἐπηχολουϑηχώς, ὃ μὲν τῶν ἐν τέλει, ὃ δὲ στρα- 

τιωτιχός, ἱππέων, πεζῶν, τῶν ἐν ταῖς ναυσίν, ὁ δὲ οἰχετιχὸς 

οὐχ ἀποδέων τοῦ στρατιωτιχοῦ. δεῖ δὲ χορηγιῶν οὐ πρὸς2ῦ8 
τὰ ἀναγχαῖα συμμεμετρημένων αὐτὸ μόνον, ἀλλὰ χαὶ πρὸς 

περιττὴν δαψίλειαν, ἣν ἐπιζητεῖ Γάιος. τούτοις ἐὰν ἐντύχῃ 

τοῖς γράμμασιν, ἴσως πρὸς τῷ μὴ δυσχερᾶναι χαὶ τῆς 

προνοίας ἡμᾶς ἀποδέξεται ὡς ποιησαμένους τὴν ὑπέρϑεσιν, 
οὐ χάριτι τῇ τῶν ᾿]Ιουδαίων, ἀλλ ἕνεχα τῆς τῶν χαρπῶν 

συγχομιδῦῆς. 
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284 (94.) ᾿Αποδεξαμένων δὲ τὴν ἐπίνοιαν τῶν συνέδρων, χε- 

λεύει γράφεσϑαι τὰς ἐπιστολὰς χαὶ ἐχειροτόνει τοὺς δια- 
χομιοῦντας ἄνδρας εὐζώνους, ἐθαάδας δὲ χαὶ τῶν χατὰ τὰς 

δδοιπορίας ἐπιτομῶν. χαὶ οἱ μὲν ἥχοντες ἀνέδοσαν τὰς ἐπι- 

στολάς, ὃ δ᾽ ἔτι μὲν ἀναγινώσχων διᾳδει  χαὶ μεστὸς ἦν 
δῦ ὀργῆς ἐφ᾿ ἑχάστῳ σημειούμενος: ὡς δὲ ἐπαύσατο, συν- 

εχρότει τὰς χεῖρας ..εὖ, [Πετρώνιε“΄, φάσχων ,οοὐχ ἔμαϑες 

ἀχούειν αὐτοχράτορος" αἵ ἐπαάλληλοί σε ἀρχαὶ πεφυσήχασιν" 
ἄχρι τοῦ παρόντος οὐδὲ ἀχοῇ γνωρίζειν μοι δοχεῖς [ἄιον, οὐχ 

δθεὶς μαχρὰν αὐτοῦ πεῖραν ἕξεις. μέλει μὲν γάρ σο! τῶν 
᾿Ιουδαϊχῶν νομίμων, ἐχϑίστου μοι ἔϑνους, ἀλογεῖς δὲ τῶν 

ἄρχοντος ἡγεμονικῶν προστάξεων. ἐφοβήϑης τὸ πλῆϑος:" 
εἶτα οὐ παρῆσαν αἱ στρατιωτιχαὶ δυνάμεις, ἃς δέδιεν ἔϑνη 

δυττὰ ἑῷα χαὶ ἡγεμόνες αὐτῶν []αρϑυαῖοι; ἀλλ᾽ ἠλέησας" εἶτα 
οἴχτῳ μᾶλλον ἐνέδωχας ἣ [Γαἴῳ; προφασίζου νῦν ἄμητον, τὸν 

ἀπροφάσιστον οὐχ εἰς μαχρὰν ἐνδεξόμενος αὐτὸς τῇ χεφαλῇ᾽" 
συγχομιδὴν αἰτιῶ χαρπῶν χαὶ τὰς εἰς τὴν ἡμετέραν ἄφιξιν 

παρασχευάς" εἰ γὰρ ἀφορία παντελὴς ἐπέσχε τὴν ᾿]ουδαίαν. 

οὐχ ἦσαν αἱ πλησιόχωροι τοσαῦται χαὶ οὕτως εὐδαίμονες 
ἱχαναὶ χορηγεῖν τὰ ἐπιτήδεια χαὶ τὴν μιᾶς ἔνδειαν ἀναπλη- 

δόδρῶσαι; ἀλλὰ τί προανίσταμαι τῶν χειρῶν; τί δέ μου τῆς 

γνώμης προαισϑάνονταί ξὦες; ὃ μέλλων τὰ ἐπίχειρα χαρ- 

ποῦσϑαι γινωσχέτω πρῶτος ἐξ ὦν ἂν πάϑῃ. παύομαι λέγων, 
209 φρονῶν δὲ οὐ παύσομαι.“ χαὶ μιχρὸν ὅσον ἐπισχών τινι τῶν 

πρὸς ταῖς ἐπιστολαῖς ὑπέβαλε τὰς πρὸς []ετρώνιον ἀποχρί- 

σεις, ἐπαινῶν αὐτὸν ὅσα τῷ δοχεῖν εἰς τὸ προμνηϑὲς χαὶ τὴν 
τοῦ μέλλοντος ἀχριβῇ περίσχεψιν : σφόδρα γὰρ τοὺς ἐν ἦγε- 

μονίαις εὐλαβεῖτο τὰς πρὸς νεωτεροποιίαν ἀφορμὰς ὁρῶν 

ἔχοντας ἐν ἑτοίμῳ, χαὶ μάλιστα τοὺς ἐν ταῖς μεγάλαις χαὶ 

μεγάλοις ἐπιτάττοντας στρατοπέδοις, ἡλίχα τὰ πρὸς Εὐφράτῃ 

200 κατὰ Συρίαν ἐστίν. ϑεραπεύων οὖν τοῖς ὀνόμασι χαὶ γράμ- 

μασιν ἄχρι χαιροῦ τὸ ἔγκοτον ἐπεσχίαζε βαρύμηνις ὦν. 

Ρ. 884 
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εἶτα ἐπὶ πᾶσι γράφει χελεύων μηδενὸς οὕτω φροντίζειν ἢ 

τοῦ ϑᾶττον ἀνατεϑῆναι τὸν ἀνδριάντα" καὶ γὰρ ἤδη τὰ ϑέρη. 

τὴν εἴτε πιϑανὴν εἴτε ἀληϑῆ πρόφασιν, συγχεχομίσϑαι δύ- 

νασῦϑαι. 
(88.) Μετ οὐ πολὺ μέντοι παρῆν ᾿Αγρίππας ὃ βασι-20] 

λεὺς χατὰ τὸ εἰωϑὸς ἀσπασόμενος [ἅιον. ἴδει δὲ ἁπλῶς 
οὐδὲν οὔτε ὧν ἐπεστάλχει ὁ [Πετρώνιος οὔτε ὧν ὁ [αιτος ἢ 
πρότερον ἣ ὕστερον " ἐτεχμαίρετο μέντοι διὰ τῆς οὐχ ἐν τάξει 

χινήσεως χαὶ τῆς τῶν ὀμμάτων ταραχῆς ὑποτυφομένην 

ὀργὴν καὶ ἀνεσχόπει χαὶ διηρεύνα ἑαυτὸν πάντῃ χαὶ πρὸς 

πάντα μιχρά τε αὖ χαὶ μεγάλα τὸν λογισμὸν ἀποτείνων, μή 
τ' δέδραχεν ἢ εἶπεν ὦν οὐ χρή. ὡς δὲ συνόλως οὐδὲν εὖ- 202 
ρισχεν, ἐτόπασεν, ὅπερ ἦν εἰκός, ἑτέροις τισὶ πιχραίνεσϑαι. 

πάλιν δὲ ὅτε ὑποβλεπόμενον εἶδε χαὶ τεταχότα τὰς ὄψεις 
πρὸς μηδένα τῶν παρόντων ἢ μόνον ἐπ᾿ αὐτόν, ἐδεδίει ] χαὶ 

πολλάχις ἐρέσϑαι διανοηϑεὶς ἐπέσχε, τοιοῦτον λαμβάνων λο- 

γισμόν: οἴσως τὴν ἀπειλὴν πρὸς ἑτέρους οὖσαν αὐτὸς ἕλξω 

περιεργίας ὁμοῦ καὶ προπετείας χαὶ ϑράσους ὑπόληψιν ἐξενεγ- 

χάμενος.“ ἐπτοημένον δ᾽ οὖν χαὶ ἀποροῦντα ϑεασάμενος 208 

αὐτὸν [Γαιος --- ἣν γὰρ δεινὸς ἐχ τῆς φανερᾶς ὄψεως ἀφανὲς 
ἀνθρώπου βούλημα χαὶ πάϑος συνιδεῖν --- ἀπορεῖς“, εἶπεν 

» Αγρίππα: παύσω σε τῆς ἀπορίας. ἐπὶ τοσοῦτόν μοι χρόνον 304 
συνδιατρίψας ἠγνόησας, ὅτι οὐ τῇ φωνῇ μόνον ἀλλὰ χαὶ 
τοῖς ὄμμασι φϑέγγομαι μᾶλλον ἢ οὐχ ἧττον ἕχαστα διαση- 

μαίνων; οἱ χαλοί σου χαὶ ἀγαϑοὶ πολῖται, παρ οἷς μόνοις 20Ὁ 

ἐξ ἅπαντος ἀνθρώπων γένους ϑεὸς οὐ νομίζεται [αιος, ἤδη 
μοι δοχοῦσι καὶ ϑανατᾶν ἀφηνιάζοντες: ἐμοῦ χελεύσαντος 

ἐν τῷ ἱερῷ Διὸς ἀνδριάντα ἀνατεϑῆναι, πανδημεὶ συνταξά- 

βενοι τῆς πόλεως καὶ τῆς χώρας ὑπεξῆλϑον, πρόφασιν ἵχε- 

τεύσοντες, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ἐναντία τοῖς προστεταγμένοις ἐργα- 

σόμενοι.“ μέλλοντος ὃὲ προσεπιφέρειν ἕτερα, ὑπ᾽ ἀγωνίας 200 

παντοδαπὰς χρόας ἐνήλλαττεν ἐν ταὐτῷ γινόμενος αἱμωπός, 
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Ὡθτ ὠχρός, πελιδνός. ἤδη δὲ χαὶ ἀπὸ χεφαλῆς ἄχρας ἄχρι 
ποδῶν φρίχῃ χατέσχητο, τρόμος τε χαὶ σεισμὸς πάντα αὐτοῦ 
τὰ μέρη χαὶ τὰ μέλη συνεχύχα, χαλωμένων τε χαὶ ἀνιεμένων 

τῶν σωματιχῶν τόνων περὶ ἑαυτῷ χατέρρει χαὶ τὰ τελευταῖα 
παρεϑεὶς μιχροῦ χατέπεσεν, εἰ ἢ τῶν παρεστώτων τινὲς 

ὑπέλαβον αὐτόν: χαὶ χελευσϑέντες φοράδην οἴχαδε χομίζουσιν 

οὐδενὸς συναισθϑανόμενον ὑπὸ χάρου τῶν ἀϑρόων χατασχὴη- 
θϑψάντων χαχῶν. ὃ μὲν οὖν [ἄιος ἔτι μᾶλλον ἐξετραχύνϑη 

τὸ χατὰ τοῦ ἔϑνους μῖσος ἐπιτείνων" .,εἰ γὰρ ᾿Αγρίππας“ 

ἔφασχεν ..ὃ συνηϑέστατος χαὶ φίλτατος χαὶ τοσαύταις ἐνδεδε- 

μένος εὐεργεσίαις ἥττηται τῶν ἐθῶν, ὡς μηδὲ ἀχοὴν ἀνέχεσϑαι 
τὴν χατ αὐτῶν, ἀλλ᾿ ὑπ ἐχλύσεως μιχροῦ χαὶ τελευτῆσαι, 
τί χρὴ περὶ τῶν ἄλλων προσδοχᾶν, οἷς μηδεμία πρόσεστιν 

ῶρ ΄ ᾿ ΡΥ 2 ΕῚ 5» , ςς ἐπ Χ 3 ’, ᾿ Ἀ 

2ρθὀλχὸς δύναμις εἰς τοὐναντίον: ““ ὃ δὲ ᾿Αγρίππας τὴν μὲν 

πρώτην ἡμέραν χαὶ τὸ πλεῖστον μέρος τῆς ὑστεραίας ὑπὸ 
΄ . ΄ “ΣΝ » , - Ὑ . εἴ χάρου πιεσϑεὶς βαϑέος οὐδὲν ἐγνώριζε τῶν ὄντων, περὶ δὲ 

δείλην ἑσπέραν μιχρὸν ὅσον τὴν χεφαλὴν ἐπάρας χαὶ βεβαρη- 
μένους τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπὶ βραχὺ μόλις διοίξας ἀμαυραῖ μένους τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐπὶ βραχὺ μόλις ς ἀμαυραῖς 
χαὶ ἀχλυώδεσι ταῖς ὄψεσι τοὺς ἐν χύχλῳ παρεϑεᾶτο, μήπω 

2τθ γνωρίζειν δυνάμενος ἐπ᾿ ἀχριβὲς τὰς ἑκάστων ἰδέας. πάλιν 
ὃὲ ὑπενεχϑεὶς εἰς ὕπνον ἠρέμει τῆς προτέρας ὑγιεινοτέρᾳ 

χαταστάσει χρώμενος, ὡς ἐνῆν ἔχ τε τῆς ἀναπνοῆς χαὶ ἐχ 

Στῆς περὶ τὸ σῶμα σχέσεως τεχμήρασϑαι. [ περιαναστὰς δὲ 

ὕστερον ἐπυνθάνετο. «ποῦ τὰ νῦν εἰμι; μήτι παρὰ [ αἴῳ; 
ς ᾿ 4 

ἀποχριναμένων δέ" μὴ χαὶ αὐτὸς πάρεστιν ὁ δεσπότης; " 

212, ϑα " διατρίβεις, [Γἄϊος οὐ πά . ἱχανῷ τ ϑάρρει, παρὰ σαυτῷ διατρίβεις, [ἀιος οὐ πάρεστιν" ἱκανῶς 
» ΄, ς Ν ΡῚ 4 9 ) 5 ν ᾿ 

ἠρέμησας (ὑπενεχϑεὶς) εἰς ὕπνον: ἀλλ᾽ ἐπιστραφεὶς χαὶ 

μετεωρίσας σαυτὸν τὸν ἀγχῶνα πῆξον, γνώρισον τοὺς παρόν- 
τας΄ ἴδιοι πάντες εἰσί, φίλων χαὶ ἀπελευϑέρων χαὶ οἰχετῶν 

2738 . {λ - ΒΡΕΥΝῚ ΥΩ ἊΣ ΄ (ς .ς ὧν ΄ 21ϑοΐὶ μάλιστα τιμῶντες χαὶ ἀντιτιμώμενοι“ --- ὃ δὲ --- γήφειν 
γὰρ ἤρχετο --- χαϑεώρα τὸ παρ᾽ ἑἕχάστῳ συμπαϑές" χαὶ 
χελευσάντων τοὺς πολλοὺς μεταστῆναι τῶν ἰατρῶν, ἵνα δι’ 
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. ἀλειμμάτων χαὶ τροφῆς χαιρίου τὸ σωμάτιον ἀναχτήσωνται, 

παᾶνυ γὰρ εἶπε. φροντιστέον ὑμῖν ἐπιμελεστέρας τῆς εἰς 214 
ἐμὲ διαίτης; οὐ γὰρ ἐξαρχεῖ μοι τῷ βαρυδαίμονι λιμὸν ἀχέ- 

“ΤΥ “-ς » ν 5 ΄ Φ ΄ “Ὁ -Ὁ 

σασϑαι διὰ. ψιλῆς χαὶ εἰς εὐτέλειαν ἀπηχριβωμένης τῆς τῶν 
ἀναγκαίων χρήσεως; οὐδ᾽ αὐτὰ δὴ ταῦτα προσηχάμην ἄν, 
εἰ μὴ ἕνεχα τελευταίας βοηϑείας, ἣν ὀνειροπολεῖ μου ἣ διά- 

- ,ὔ ν, “Ὁ ἐς Ἁ ΄ Ἀ -"» 

νοι τῷ ταλαιπώρῳ ἔϑνει παρασχεῖν. χαὶ ὃ μὲν δεδα- 2τῦ 

χρυμένος χαὶ ἀναγχοφαγῶν δίχα προσοψήματος οὐδὲ χρά- 
μᾶτος προσενεχϑέντος ἠνέσχετο, ἀλλ᾿ ὕδατος ἀπογευσάμενος 
»ἐπέχει μὲν“ εἶπεν ,ἣ τάλαινα γαστὴρ ὃ ἀπήτει δάνειον" 
μι αὶ ,ἶ ’ ’ -Ὁ ἋἋ Ὁ ὦ ““ Ἁ -Ὁ ἐμοὶ δὲ τί προσήχει ποιεῖν ἣ δεῖσϑαι Γαΐου περὶ τῶν 
ἐνεστώτων: ““ (90.) χαὶ δέλτον λαβὼν ταῦτα ἐπιστέλλει: τὴν 216 
αὲν ὅτ ς ἊΨ ἊΣ ξ - δέ ἘΞ έ Ρ- ΞΡΩ͂Ν δὼ" 3, σ΄: 

μὲν χατ᾽ ὄψιν ἔντευξιν, ὦ δέσποτα, φόβος με χαὶ αἰδὼς ἀφεί- 

λαντο, ὃ μὲν ἀπειλὴν ἐχτρεπόμενος, ἢ δὲ τῷ μεγέϑει τοῦ 

περὶ σὲ ἀξιώματος καταπλήττουσα: γραφὴ δὲ υννύσει μου 
᾿ ΄ τι ἂν ΚΔ, ΄, ΄, -" , , ΞΕΞ 

τὴν δέησιν, ἣν ἀνθ᾽ ἱχετηρίας προτείνω. πᾶσιν ἀνθρώποις, 217 

αὐτοχράτορ, ἐμπέφυχεν ἔρως μὲν τῆς πατρίδος, τῶν δὲ 
οἰχείων νόμων ἀποδοχή" χαὶ περὶ τούτων οὐδευιᾶς ἐστί σοι 

» Ἷ Ἁ Ἃ ,» "Ὁ" , μι» [4 , -» Α 

ἐχϑύμως δὲ τὰ πάτρια τιμῶντι. χαλὰ δὲ ἑχάστοις, εἰ χαὶ 

ἢ πρὸς ἀλήϑειαν ἐστι, διαφαίνεται τὰ οἰχεῖα " χρίνουσι γὰρ 

αὐτὰ οὐ λογισμῷ μᾶλλον ἣ τῷ τῆς εὐνοίας πάϑει. γεγέν- 218 
νημαι μέν, ὡς οἶδας, ᾿Ιουδαῖος: ἔστι δέ μοι “]εροσόλυμα 

’ 2 ας" κα αὖνν δεν» “ Χ σ᾽ σλ , πατρίς, ἐν ἢ ὃ τοῦ ὑψίστου ϑεοῦ νεὼς ἅγιος ὸρυται’ πάπ- 
᾿ κ ’, ΄ ΕΣ ν ΄ ΄ Ύ, 

πων δὲ χαὶ προγόνων βασιλέων ἔλαχον, ὧν οἵ πλείους ἐλέ- 

Ἴοντο ἀρχιερεῖς, τὴν βασιλείαν τῆς ἱερωσύνης ἐν δευτέρᾳ 

τάξει τιϑέμενοι χαὶ νομίζοντες, ὅσῳ ϑεὸς ἀνθρώπων δια- 

φέρει χατὰ τὸ χρεῖττον, τοσούτῳ χαὶ βασιλείας ἀρχιερωσύνην " 

τὴν μὲν γὰρ εἶναι ϑεοῦ ϑεραπείαν, τὴν δὲ ἐπιμέλειαν ἀν- 
ϑρώπων. ἔϑνει δὴ τοιούτῳ προσχεχληρωμένος χαὶ πατρίδι 219 

χαὶ ἱερῷ δέομαι ὑπὲρ ἁπάντων: τοῦ μὲν ἔϑνους, ἵνα μὴ 
ΕΑ ,’ “" 5 7 “Ὁ ᾿ ,ὔ ἊΝ ’ " 

τὴν ἐναντίαν δόξαν ἐνέγχηται τῆς ἀληϑείας, εὐσεβέστατα χαὶ 
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ὁσιώτατα διαχείμενον ἐξ ἀρχῆς πρὸς ἅπαντα τὸν ὑμέτερον 

Ὡδθοἶχον᾽ ἐν οἷς γὰρ ἐφεῖται καὶ ἔξεστι μετὰ νόμων εὐσεβεῖν, 
οὐδενὸς οὔτε τῶν ᾿Ασιανῶν οὔτε τῶν ἐν Εὐρώπῃ λείπεται 
τὸ παράπαν, εὐχαῖς, ἀναϑημαάτων χατασχευαῖς, πλήϑει ϑυσιῶν, 

οὐ μόνον ἐν ταῖς κατὰ τὰς δημοτελεῖς ἑορτὰς ἀναγομέναις, 
ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς χαϑ' ἐχάστην ἡμέραν ἐντελεχέσιν: ἐξ ὧν 
οὐ στόματι χαὶ γλώσσῃ" μηνύουσι τὸ εὐσεβὲς μᾶλλον ἢ 

ψυχῆς ἀφανοῦς βουλεύμασιν οἵ μὴ λέγοντες, ὅτι φιλοχαί- 

Ὡϑ]σαρές εἰσιν, ἀλλ᾿ ὄντες ὄντως. περὶ δὲ τῆς ἱεροπόλεως τὰ 

προσήχονταά μοι λεχτέον. αὕτη, χαϑάπερ ἔφην, ἐμὴ μέν ἐστι 

πατρίς, μητρόπολις δὲ οὐ μιᾶς χώρας ᾿Ιουδαίας ἀλλὰ χαὶ τῶν 
πλείστων, διὰ τὰς ἀποιχίας ἃς ἐξέπεμψεν ἐπὶ χαιρῶν εἰς 

μὲν τὰς ὁμόρους, Αἴγυπτον, Φοινίκην, Συρίαν τήν τε ἄλλην 
χαὶ τὴν Κοίλην προσαγορευομένην, εἰς δὲ τὰς πόρρω διῳ- 
χισμένας, [Ιαμφυλίαν, Κιλικίαν, τὰ πολλὰ τῆς ᾿Ασίας ἄχρι 
Βιϑυνίας χαὶ τῶν τοῦ [Πόντου μυχῶν, τὸν αὐτὸν τρόπον 
χαὶ εἰς Εὐρώπην, Θετταλίαν, Βοιωτίαν, Μακεδονίαν, Αἰτω- 

λίαν, τὴν ᾿Αττιχήν. ΓΑργος, Κόρινϑον, τὰ πλεῖστα χαὶ ἄριστα 
282 ΠΠελοποννήσου. χαὶ οὐ μόνον αἱ ἥπειροι μεσταὶ τῶν ᾿Ϊ]ου- 

δαϊχῶν ἀποιχιῶν εἰσιν, ἀλλὰ χαὶ νήσων αἵ δοχιμώταται, 

Εὔβοια, Κύπρος, Κρήτη. χαὶ σιωπῶ τὰς πέραν Εὐφράτου" 
πᾶσαι γὰρ ἔξω μέρους βραχέος, Βαβυλὼν χαὶ τῶν ἄλλων 

σατραπειῶν αἱ ἀρετῶσαν ἔχουσαι τὴν ἐκ χύχλῳ γῆν ᾿]ου-͵ 

288 δαίους ἔγουσιν οἰχήτορας. ὥστ᾽ ἐὰν μεταλά σου τῆς Ἢ μ 
εὐμενείας ἢ ἐμὴ πατρίς, οὐ μία πόλις ἀλλὰ χαὶ μυρίαι τῶν 

ἄλλων εὐεργετοῦνται χαϑ' ἕχαστον χλίμα τῆς οἰχουμένης ἱδρυ- 

ϑεῖσαι, τὸ [ὐρωπαῖον, τὸ ᾿Ασιανόν, τὸ Λιβυκόν, τὸ ἐν ἠπεί- 

ὥϑάροις, τὸ ἐν νήσοις, πάραλόν τε χαὶ μεσόγειον. ἁρμόττει δέ 
σου τῷ μεγέϑει τῆς τοσαύτης τύχης διὰ τῶν εἰς μίαν 

πόλιν εὐεργεσιῶν μυρίας ἄλλας συνευεργετεῖν, ὅπως διὰ πάν- 

των τῶν τῆς οἰχουμένης μερῶν ἄδηταί σου τὸ χλέος χαὶ 

28δοϊ μετ᾽ εὐχαριστίας ἔπαινοι. συνηχῶνται. φίλων ἐνίων πατρί- 
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ὃας ὅλας τῆς Ῥωμαϊχῃς ἠξίωσας πολιτειας, χαὶ γεγόνασιν 
[ο Ἁ -“Ἤ δες ΄ [Φ ΄, ΔΙ - 3 

οἱ πρὸ μιχροῦ δοῦλοι δεσπόται ἑτέρων" χαὶ τῶν ἀπολελαυ- 

χότων τῆς χάριτος μᾶλλον ἣ οὐχ ἧττον οἱ δι᾿ οὃς γέγονεν 
΄ δ ’, - ἄν δ᾽ Ἀ “ ΄ Ὑ ἥδονται. χἀγώ τίς εἰμι τῶν εἰδότων μὲν ὅτι δεσπότην ἔχω 280 

ΝΑ - ΄ »» 

χαὶ χύριον, χεχριμένων δὲ ἐν τῇ τάξει τῶν ἑταίρων, ἀξιώ- 
“ [τὰ νι 95 ὦ δ᾿ 

υατος μὲν ἕνεχα οὐ πολλῶν ὕστερος, | εὐνοίας δὲ οὐδενὸς ν 

ἦν τὸ πεφυχέναι281 δεύτερος, ἵνα μὴ λέγω πρῶτος. διά τε οἱ ἷ 

χαὶ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν εὐεργεσιῶν, αἷς με χα ἀξεπλούτίσα, 

ϑαρρήσας ἂν ἴσως αἰτήσασϑαι τῇ πατρίδι καὶ. 
μὴ τὴν Ῥωμαϊκὴν πολιτείαν, ἐλευϑερίαν γοῦν ἣ « 
σιν, οὐδὲν ἀπετόλμησα τοιοῦτον αἰτήσασϑαι, ἐς δὲ φορητ 

τατον, χάριν σοὶ μὲν ἀζήμιον δοῦναι, τῇ δὲ πατρίδι λαβεῖν 

Θρελιμωτάτην- τί γὰρ ἂν γένοιτο εὐμενείας ἡγεμόνος ὕπης 

χόοις ἄμεινον ἰσϑ ον; ἐν “Ἱεροσολύμοις πρῶτον, αὐτοχράτορ. 288 

ἠγγέλη σου ἣ εὐχταία διαδοχή, χαὶ ἀπὸ τῆς ἱεροπόλεως 
ἐπὶ τὰς παρ᾽ ξχάτερα ἠπείρους ἐχώρησϑν ἧ φήμη" προνο- 

υἱας χαὶ διὰ τοῦτο τυγχάνειν ἐστὶν ἐξα παρὰ σοί. χαϑάπερ 289 

δ γὰρ ἐν ταῖς συγγενείαις οἱ πρεσβύτατοι παῖδες τυγχάνουσι 
Ἂ Ἁ -Ὁ » -»" 

πρεσβείων, ὅτι πρῶτοι τὸ πατρὸς χαὶ τὸ μητρὸς ὄνομα τοῖς 

γονεῦσιν ἐφήμισαν, τὸν αὐτὸν τρόπον, τῆτον τῶν ἀνατολι- 

χῶν πρώτη πόλις αὕτη σε προσεῖπεν αὐτοχράτορα, διχαία 
τυγχάνειν πλειόνων ἐστὶν ἀγαϑῶν, εἰ ὃὲ μή, τῶν γοῦν ἴσων. 

τοσαῦτα διχαιολογηϑεὶς χαὶ δεηϑεὶς ἅμα περὶ τῆς πατρίδος 290 

εἶμι τὸ τελευταῖον ἐπὶ τὴν {περὶ τοῦ ἱεροῦ δέησιν. τοῦτο, 

[Γἀϊε δέσποτα, τὸ ἱερὸν χειρόχμητον οὐδευίαν ἐξ ἀρχῆς μορφὴν 
παρεδέξατο διὰ τὸ ἕδος τοῦ ἀληϑοῦς εἶναι ϑεοῦ γραφέων μὲν 

γὰρ χαὶ πλαστῶν ἔργα μιμήματα τῶν αἰσϑητῶν ϑεῶν εἰσιν" 

τὸν ὃὲ ἀόρατον εἰχονογραφεῖν ἣ διαπλάττειν οὐχ ὅσιον ἐνομίσϑη 

τοῖς ἡμετέροις προγόνοις. ᾿Αγρίππας ἐτίμησε τὸ ἱερὸν 291] 
ἐλϑών, ὃ πάππος σου, χαὶ ὃ Σεβαστὸς διὰ τοῦ χελεῦσαι 

τὰς πανταχόϑεν ἀπαρχὰς ἐπιστολαῖς πέμπειν ἐχεῖσε χαὶ διὰ 
σ΄ 

τῆς ἐντελεχοῦς ϑυσίας᾽ καὶ ἣ προμάμμη σοῦ “ Ξ: ὁ δὲ μ- [Ὁ “Ξ τΌτῷ -φΦ τῷ 
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οὐδείς, οὐχ Ἕλλην, οὐ ᾿βάρβαρος, οὐ σατράπης, οὐ βασιλεὺς, 
οὐχ ἐχϑρὸς ἄσπονδος, οὐ στάσις, οὐ πόλεμος, οὐχ ἅλωσις, 
οὐ πόρϑησις, οὐκ ἄλλο τι τῶν ὄντων οὐδὲν ἐνεωτέρισέ ποτε 

οὕτως εἰς τὸν νεών, ὡς ἄγαλμα ἢ ξόανον ἤ τι τῶν χειρο- 

98 χμήτων ἱδρύσασϑαι. καὶ γὰρ εἰ τοῖς οἰκήτορσι τῆς χώρας 
ἀπήχϑοντο δυσμενεῖς ὄντες, ἀλλ΄ αἰδώς γέ | τις ἢ φόβος 
εἰσήει παραλῦσαί τι τῶν ἐξ ἀρχῆς νενομισμένων ἐπὶ τιμῇ 

τοῦ ποιητοῦ τῶν ὅλων χαὶ πατρός" ἤδεσαν γὰρ ἐχ τούτων 
χαὶ τῶν ὁμοιοτρόπων τὰς τῶν ϑεηλάτων χαχῶν φυομένας 

ἀνηχέστους συμφοράς. ἧς χάριν αἰτίας ἀσεβὲς σπέρμα σπεί- 
ρειν εὐλαβοῦντο δεδιότες, μὴ ϑερίζειν ἀναγκασϑῶσι τοὺς ἐπ᾽ 

294 ὀλέϑρῳ παντελεῖ καρπούς. (31.) ἀλλὰ τί μοι ξένους χαλεῖν 

μάρτυρας ἔχοντι πολλοὺς τῶν οἰχειοτάτων σοι παραστῆσαι; 

Μάρχος ᾿Αγρίππας εὐθέως, ὃ πρὸς μητρός σου πάππος, ἐν 
Ἰουδαίᾳ γενόμενος, ἡνίκα Ἡρῴδης ὃ ἐμὸς πάππος ἐβασίλευε 
τῆς χώρας, ἀναβῆναι μὲν ἀπὸ ϑαλάττης εἰς τὴν μητρόπολιν 

δοδὲν μεσογείῳ χειμένην ἠξίωσε" ϑεασάμενος δὲ τὸ ἱερὸν χαὶ 

τὸν τῶν ἱερέων χόσμον χαὶ τὴν τῶν ἐγχωρίων ἁγιστείαν, 

ἠγάσϑη χρῆμα νομίσας ὑπέρσεμνόν τι χαὶ παντὸς λόγου μεῖζον 
ἑωραχέναι, χαὶ διήγημα οὐδὲν ἦν ἕτερον αὐτῷ πρὸς τοὺς 
συνόντας τότε τῶν ἑταίρων ἣ ὃ τοῦ νεὼ χαὶ τῶν χατ᾽ αὐτὸν 

δοθάπαντων ἔπαινος. ὅσας γοῦν ἡμέρας διέτριψεν ἐν τῇ πόλει 

χατὰ χάριν τὴν πρὸς Ἡρῴδην, ἐφοίτησεν εἰς τὸ τέμενος 
τερπόμενος τῇ ϑέᾳ χαὶ τῆς χατασχευῆς χαὶ τῶν ϑυσιῶν χαὶ 
τῆς περὶ τὰ ἱερουργούμενα λειτουργίας χαὶ τάξεως χαὶ τῆς 
περὶ τὸν ἀρχιερέα σεμνότητος, ὁπότε ἀσχηϑείη τῇ ἱερᾷ στολῇ 

ϑηγχαὶ χατάρχοι τῶν ἱερῶν. ἀναϑήμασι δὲ χοσμήσας ὅσοις ἐξὴν 

τὸ ἱερὸν χαὶ τοὺς οἰχήτορας εὐεργετήσας ὅσα μὴ βλάψει 
χαριζόμενος, Ἡρῴδην εὐφημήσας πολλὰ χαὶ εὐφημηϑεὶς 
υυρία, παρεπέμφϑη μέχρι λιμένων, οὐχ ὑπὸ μιᾶς πόλεως, 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς χώρας ἁπάσης, φυλλοβολούμενός τε χαὶ ϑαυμαζό- 
ὅφϑ μενος ἐπ᾽ εὐσεβείᾳ. τί δὲ ὃ ἕτερός σου πάππος Τιβέριος 
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Καῖσαρ; οὐχὶ ταὐτὰ φαίνεται προῃρημένος; ἐν γοῦν τρισὶ 
χαὶ εἴχοσιν ἔτεσιν οἷς αὐτοχράτωρ ἐγένετο τὴν χατὰ τὸ ἱερὸν 
ἐχ μηχίστων χρόνων παραδεδομένην ϑρησχείαν ἐτήρησεν, 
οὐδὲν αὐτῆς παραλύσας ἢ παραχινήσας μέρος. (98.) ἔχω 399 

δ δέ τι καὶ φιλοτίμημα αὐτοῦ προσδιηγήσασϑαι, καίτοι μυρίων 

ἀπολελαυχὼς ὅτε ἔζη χαχῶν" ἀλλὰ τἀληϑὲς φίλον χαὶ σοὶ 
τίμιον. Πιλᾶτος ἣν τῶν ὑπάρχων ἐπίτροπος ἀποδεδειγμένος 

τῆς ᾿Ιουδαίας" οὗτος οὐχ ἐπὶ τιμῇ Τιβερίου μᾶλλον ἢ ἕνεχα 
τοῦ λυπῆσαι τὸ πλῆϑος ἀνατίϑησιν ἐν τοῖς χατὰ τὴν ἱερό- 

, ὅ90 ΜΝ. πολιν «Ηρῴδου βασιλείοις ἐπιχρύσους ἀσπίδας μήτε [ μορφὴν 

11 ἐχούσας μήτε ἄλλο τι τῶν ἀπηγορευμένων, ἔξω τινὸς ἐπι- 

ραφῇς ἀναγκαίας, ἣ δύο ταῦτα ἐμήνυε, τόν τε ἀναϑέντα 

χαὶ ὑπὲρ οὗ ἣ ἀνάϑεσις. ἐπεὶ δὲ ἤσϑοντο οἵ πολλοί --- χαὶ800 
περιβόητον ἦν ἤδη τὸ πρᾶγμα ---, προστησάμενοι τούς τε 

165 βασιλέως υἱεῖς τέτταρας οὐχ ἀποδέοντας τό τε ἀξίωμα χαὶ 

τὰς τύχας βασιλέων χαὶ τοὺς ἄλλους ἀπογόνους χαὶ τῶν παρ᾽ 
αὐτοῖς τοὺς ἐν τέλει παρεχάλουν τὸ νεωτερισϑὲν περὶ τὰς 

ἀσπίδας εἰς ἐπανόρθωσιν ἀγαγεῖν χαὶ μὴ χινεῖν ἔϑη πάτρια 
τὸν πρὸ τοῦ πάντα αἰῶνα διαφυλαχϑέντα καὶ πρὸς βασιλέων 

80 χαὶ πρὸς αὐτοχρατόρων ἀχίνητα. στερρῶς δὲ ἀντιλέγοντος 301 

- ἦν γὰρ τὴν φύσιν ἀχαμπὴς χαὶ μετὰ τοῦ αὐθάδους ἀμεί- 

λιχτος ---ς ἀνεβόησαν: ..μἢ στασίαζε, μὴ πολεμοποίει, μὴ 
}] χατάλυξ τὴν εἰρήνην οὐχ ἔστιν ἀτιμία νόμων ἀρχαίων αὖτο- 

χράτορος τιμή. μὴ πρόφασις τῆς εἰς τὸ ἔϑνος ἐπηρείας 
25 ἔστω σοι Τιβέριος" οὐδὲν ἐθέλει τῶν ἡμετέρων χαταλύεσϑαι. 

εἰ δὲ φής, αὐτὸς ἐπίδειξον ἢ διάταγμα ἣ ἐπιστολὴν ἤ τι 
ὁμοιότροπον, ἵνα παυσάμενοι τοῦ σοὶ διενοχλεῖν πρέσβεις 

ἑλόμενοι δεώμεϑα τοῦ δεσπότου.“ τὸ τελευταῖον τοῦτοϑ03 

μάλιστα αὐτὸν ἐξετράχυνε χαταδείσαντα, μὴ τῷ ὄντι πρεσβευ- 
80 σάμενοι καὶ τῆς ἄλλης αὐτὸν ἐπιτροπῆς ἐξελέγξωσι τὰς δω- 

ροδοχίας, τὰς ὕβρεις, τὰς ἁρπαγάς, τὰς αἰχίας, τὰς ἐπηρείας, 

τοὺς ἀχρίτους χαὶ ἐπαλλήλους φόνους, τὴν ἀνήνυτον χαὶ 
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ς , δ ΔΟΙΣ δ ΣᾺ, , ᾿ ἜΑΡ ΄ Υ, 8908 ἀργαλεωτάτην ὠμότητα διεξελθόντες. οἷα οὖν ἐγχότως ἔχων 

χαὶ βαρύμηνις (ὧν) ἄνϑρωπος ἐν ἀμηχάνοις ἦν, μήτε χαϑελεῖν 
τὰ ἅπαξ ἀνατεϑέντα ϑαρρῶν μήτε βουλόμενός τι τῶν πρὸς 

ἡδονὴν τοῖς ὑπηκόοις ἐργάσασϑαι, ἅμα δὲ χαὶ τὴν ἐν τούτοις 
, ᾿ ᾽ Π » πΞ -΄ - ξ...5 ΄ 

σταϑερότητα Τιβερίου μὴ ἀγνοῶν: ἅπερ ὁρῶντες οἱ ἐν τέλει 
χαὶ συνιέντες, ὅτι μετανοεῖ μὲν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις, δοχεῖν 
ὯΝ 5 ΄ ΄ .} δ ΩΥ " . ΄ δὲ οὐ βούλεται, γράφουσι Τιβερίῳ δεητιχωτάτας ἐπιστολάς. 

δὲ ὠργίσϑη, χαίτοι οὐχ εὔληπτος ὧν ὀργῇ, περιττόν ἐστι 
806 διηγεῖσϑαι, τοῦ πρά ς ἐξ αὑτοῦ φωνὴν ἀφιέντος. εὐϑέως διηγεῖσθαι, τοῦ πράγματος ἐξ αὑτοῦ φωνὴν ἀφιέντος. 

γὰρ οὐδὲ εἰς τὴν ὑστεραίαν ὑπερϑέμενος ἐπιστέλλει, μυρία 

μὲν τοῦ χαινουργηϑέντος τολμήματος ὀνειδίζων καὶ ἐπιπλήτ- 

των. χελεύων δὲ αὐτίχα χαϑελεῖν τὰς ἀσπίδος χαὶ μεταχο- 

αισϑῆναι ἐχ τῆς μητροπόλεως εἰς τὴν ἐπὶ ϑαλάττῃ Καισά- 

ρειαν, ἐπώνυμον τοῦ προπάππου Σεβαστήν, ἵνα ἀνατεϑεῖεν ἐν 

τῷ Σεβαστείῳ: χαὶ ἀνετέϑησαν. οὕτως ἀμφότερα ἐφυλάχϑη, 
χαὶ ἢ | τιμὴ τοῦ αὐτοχράτορος, χαὶ ἢ περὶ τὴν πόλιν ἀρχαία 

900 συνήϑεια. (99.) τότε μὲν οὖν ἀσπίδες ἦσαν, αἷς οὐδὲν ἀνεζω- 
΄ Ψι ποῖ τ ᾿Ὶ ΟῚ ΨΈΞ 5 ἣν» Δ ᾿᾽ ἼΝ 

ἡράφητο μίμημα: νυνὶ δὲ χολοσσιαῖος ἀνδριάς. χαὶ τότε 
Χ ς 3 Δ ΥΞ Φ 3 Ψἢἤ - 5 ΄ Ἂν» Ξ ΟἿ " ΄ μὲν ἢ ἀνάϑεσις ἐν οἰχίᾳ τῶν ἐπιτρόπων ἦν τὴν δὲ μέλλου- 

σάν φασιν ἐσωτάτω τοῦ ἱεροῦ χατ αὐτὰ τὰ ἄδυτα γίνεσϑαι, 

εἰς ἃ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ὁ μέγας ἱερεὺς εἰσέρχεται τῇ νηστείᾳ 

λεγομένῃ μόνον ἐπιϑυμιάσων χαὶ χατὰ τὰ πάτρια εὐξόμενος 

φορὰν ἀγαϑῶν εὐετηρίαν τε χαὶ εἰρήνην ἅπασιν ἀνθρώποις. 

ϑρτχὰν ἄρα τίς που, οὐ λέγω τῶν ἄλλων ᾿]Ιουδαίων, ἀλλὰ χαὶ 
- ς ΄ ϑ. ΟΝ - ΄ ΄, 5 " - . ὀϑὶ Ν 

τῶν ἱερέων, οὐχὶ τῶν ὑστάτων, ἀλλὰ τῶν τὴν εὐϑὺς μετὰ 
Α - » ΟῚ ’ ἋἊ »} ς ᾿ ἋἋ Ἶ ) τὸν πρῶτον τάξιν εἰληχότων, ἢ καϑ' αὑτὸν ἢ χαὶ μετ 

ἐχείνου συνεισέλϑῃ, μᾶλλον δὲ κἄν αὐτὸς ὁ ἀρχιερεὺς δυσὶν 

ἡμέραις τοῦ ἔτους ἢ χαὶ τῇ αὐτῇ τρὶς ἢ χαὶ τετράχις εἰσ- 
Ἂ ΄ 5 ΄ Ψ, ᾿ ν »} 

808 φοιτήσῃ, ϑαάνατον ἀπαραίτητον ὑπομένει. τοσαύτη τίς ἐστιν 

ἢ περὶ τὰ ἄδυτα φυλαχὴ τοῦ νομοϑέτου μόνα ἐχ πάντων 

ἄβατα χαὶ ἄψαυστα βουληϑέντος αὐτὰ διατηρεῖσϑαι. πόσους Ι Ι ! 
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ἂν οὖν οἴει ϑανάτους ἑχουσίως ὑπομένειν τοὺς περὶ ταῦτα 

ὡσιωμένους, εἰ ϑεάσαιντο τὸν ἀνδριάντα εἰσχομιζόμενον :; 

ἐμοὶ μὲν δοχοῦσι γενεὰς ὅλας αὐταῖς γυναιξὶ χαὶ τέχνοις 
ἀποσφάξαντες ἐπὶ τοῖς τῶν οἰχείων πτώμασιν ἑαυτοὺς τελευ- 

ταῖον χαϑιερεύσειν. ταῦτα μὲν Τιβέριος ἔγνω. τί δὲ ὁ σὸς 809 
πρόπαππος, ὃ τῶν πώποτε γενομένων αὐτοχρατόρων ἄριστος, 
ὃ πρῶτος ἀρετῆς ἕνεχα χαὶ τύχης Σεβαστὸς ὀνομασϑείς, ὃ 

τὴν εἰρήνην διαχέας πάντῃ διὰ γῆς χαὶ ϑαλάττης ἄχρι τῶν 

τοῦ χόσμου περάτων: οὐχ ἀχοῇ πυνθανόμενος τὰ περὶ τὸ 310 
ἱερὸν χαὶ ὅτι οὐδέν ἐστιν ἀφίδρυμα ἐν αὐτῷ χειρόχμητον, 
ὁρατὸν ἀοράτου μίμημα φύσεως, ἐθαύμαζε χαὶ προσεχύνει, 
φιλοσοφίας οὐχ ἄχροις χείλεσι γευσάμενος ἀλλ᾽ ἐπὶ πλέον 

ἑστιαϑεὶς χαὶ σχεδόν τι χαϑ᾽ ἐχάστην ἡμέραν ἑστιώμενος, 

τὰ μὲν μνήμαις ὧν ἢ διάνοια προμαϑοῦσα τὰ φιλοσοφίας 
ἀνεπόλει, τὰ δὲ χαὶ ταῖς τῶν συνόντων ἀεὶ λογίων συνδιαι- 

τήσεσι; χατὰ γὰρ τὰς ἐν δείπνῳ συνουσίας ὃ πλεῖστος χρό- 

γος ἀπενέμετο τοῖς ἀπὸ παιδείας, ἵνα ἡ τὸ σῶμα μόνον 

ἀλλὰ χαὶ ἣ ψυχὴ τοῖς οἰχείοις ἀνατρέφοιτο. (40..) τεχμηρίοις 811] 

δὲ ἀφϑόνοις πιστώσασϑαι δυνάμενος τὸ βούλημα τοῦ Σεβα- 

στοῦ προπάππου σοὺ δυσὶν ἀρχεσϑήσομαι. τὸ μὲν γὰρ πρῶ- 
τὸν ἐπέστειλε τοῖς ἐπιτρόποις τῶν χατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἐπιχρα- 

τειῶν, πυϑόμενος ὀλιγωρεῖσϑαι τὰς ἱερὰς ἀπαρχάς, ἵνα ἐπι- 

τρέπωσι τοῖς ᾿Ιουδαίοις μόνοις εἰς τὰ συναγώγια συνέρχεσθαι" 
μυὴἢ γὰρ εἶναι ταῦτα συνόδους ἐχ μέϑης χαὶ παροινίας ἐπι-812 

συστάσας, ὡς λυμαίνεσϑαι τὰ | τῆς εἰρήνης. ἀλλὰ διδασχαλεῖα 

σωφροσύνης χαὶ διχαιοσύνης ἀνδρῶν ἐπιτηδευόντων μὲν ἀρε- 

τήν, ἀπαρχὰς δὲ ἐτησίους συμφερόντων, ἐξ ὧν ἀνάγουσι 
ϑυσίας στέλλοντες ἱεροπομποὺς εἰς τὸ ἐν ᾿Ἰεροσολύμοις ἱερόν. 
εἶτα χελεύει μηδένα ἐμποδὼν ἵστασϑαι τοῖς ᾿Ιουδαίοις μήτε 818 
συνιοῦσι μήτε συνεισφέρουσι μήτε διαπεμπομένοις χατὰ τὰ 
πάτρια εἰς “Ιεροσόλυμα: ταῦτα γὰρ εἰ χαὶ μὴ τοῖς βήμασι, 
τοῖς γοῦν πράγμασιν ἐπέσταλται. μίαν δὲ ἐπιστολὴν ὑποτέ- 814 
ῬΒΙοπῖβ ορϑτὰ νοὶ]. Υ͂Ἱ. 12 
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ταχα πρὸς τὴν σὴν τοῦ δεσπότου πειϑώ, ἣν [Γάϊος Νορβανὸς 
Φλάχχος ἐπιστέλλει δηλῶν τὰ ὑπὸ Καίσαρος αὐτῷ γραφέντα. 

818 ἔστι δὲ τῆς ἐπιστολῆς τὸ ἀντίγραφον τόδε: “Γάϊος Νορβα- 

νὸς Φλάχχος ἀνθύπατος Ἐφεσίων ἄρχουσι χαίρειν. Καῖσαρ 
μοι ἔγραψεν, ᾿Ιουδαίους, οὗ ἄν ὦσιν, ἰδίῳ ἀρχαίῳ ἐθισμῷ 
νομίζειν συναγομένους χρήματα φέρειν, ἃ πέμπουσιν εἰς 

“Ἱεροσόλυμα - τούτους οὐχ ἠϑέλησε χωλύεσϑαι τοῦτο ποιεῖν. 
ἔγραψα οὖν ὑμῖν, ἵν᾿ εἰδῆτε, ὡς ταῦτα οὕτως γίνεσϑαι χελεύει.᾽ 

810 ἀρ οὐχ ἐναργὴς πίστις ἐστίν, αὐτοχράτορ, τῆς Καίσαρος 
προαιρέσεως, ἧ περὶ τὴν τοῦ ἡμετέρου ἱεροῦ τιμὴν ἐχέχρητο, 
μὴ βουληϑεὶς τῷ χοινῷ τύπῳ τῶν συνόδων ἀναιρεϑῆναι 

τὰς τῶν ᾿Ιουδαίων εἰς ταὐτὸ συμφοιτήσεις, ἃς ἀπαρχῶν 

δι ένεχα ποιοῦνται χαὶ τῆς ἄλλης εὐσεβείας; ἕτερον δέ ἐστιν οὐχ 
ἀποδέον τούτου δεῖγμα σαφέστατον τῆς βουλήσεως τοῦ Σεβα- 

στοῦ διετάξατο γὰρ ἐχ τῶν ἰδίων προσόδων ἀνάγεσϑαι ϑυσίας 

ἐντελεχεῖς ὁλοχαύτους τῷ ὑψίστῳ ϑεῷ χκαϑ' ἑχάστην ἡμέ- 

ραν, αἱ χαὶ μέχρι νῦν ἐπιτελοῦνται: ἄρνες εἰσὶ δύο καὶ 
ταῦρος τὰ ἱερεῖα, οἷς Καῖσαρ ἐφαίδρυνε τὸν βωμὸν ἐπιστά- 

μενος σαφῶς, ὅτι οὐδέν ἐστιν ἀφίδρυμα οὔτε φανερὸν οὔτε 
818 ἀφανές: ἀλλὰ γὰρ ὃ τοσοῦτος ἡγεμὼν χαὶ φιλόσοφος οὐδε- 

γὸς δεύτερος ἐλογίσατο παρ᾽ ἑαυτῷ, ὅτι ἀναγχαῖόν ἐστιν ἐν 

τοῖς περιγείοις ἐξαίρετον ἀπονενεμῆσϑαι τόπον ἱερὸν τῷ 

ἀοράτῳ ϑεῷ μηδὲν δρατὸν ἀπειχόνισμα περιέξοντα πρὸς μετ- 
ουσίαν ἐλπίδων χηρστῶν χαὶ ἀπόλαυσιν ἀγαϑῶν τελείων. 

819 ὑφηγητῇ τοιούτῳ τῆς εὐσεβείας χρησαμένη χαὶ ἣ προμᾶμ- 
μὴ σου ᾿Ιουλία Σεβαστὴ κχατεχόσμησε τὸν νεὼν χρυσαῖς 

φιάλαις χαὶ σπονδείοις χαὶ ἄλλων ἀναϑημαάτων πολυτελεστά- 
των πλήϑει" τί παϑοῦσα καὶ αὕτη, μηδενὸς ἔνδον ὄντος 

ἀφιδρύματος ; ἀσϑενέστεραι γάρ πώς εἰσιν αἵ γνῶμαι τῶν γυναι- 

χῶν ἔξω τῶν αἰσϑητῶν μηδὲν ἰσχύουσαι νοητὸν χαταλαβεῖν. 
820 ἢ δέ γε χαϑάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις ὅλον [ τὸ γένος χἄν τούτῳ 

διήνεγχεν, ὑπὸ παιδείας ἀχράτου φύσει χαὶ μελέτῃ περιγε- 
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γενημένη, ἀρρενωθεῖσα τὸν λογισμόν, ὃς οὕτως ὀξυδερχὴς 
ἐγεγένητο, ὡς μᾶλλον τὰ νοητὰ χαταλαμβάνειν τῶν αἰσθητῶν 

χαὶ ταῦτα νομίζειν ἐχείνων εἶναι σχιάς. (41.) ἔχων οὖν, 321 
δέσποτα, τῆς ἡμερωτέρας προαιρέσεως τοιαῦτα παραδείγματα, 

πάντα οἰχειότατα χαὶ συγγενέστατα ἀφ᾽ ὧν ἐσπάρης χαὶ ἀνέ- 

βλαστες χαὶ τοσοῦτον ηὐξήϑης, διατήρησον ἃ χἀχείνων ἔχα- 
στος. παραχλητεύουσι τοῖς νόμοις αὐτοχράτορες πρὸς αὐτο- 322 
χράτορα, Σεβαστοὶ πρὸς Σεβαστόν, πάπποι χαὶ πρόγονοι 
πρὸς ἔχγονον, πλείους πρὸς ἕνα, μονονουχὶ φάσχοντες: ἐν 
ταῖς ἡμετέραις βουλήσεσιν ἃ μέχρι χαὶ τήμερον ἐφυλάχϑη 

νόμιμα μὴ χαϑέλῃς" χκαὶ γὰρ εἰ μηδὲν ἐχ τῆς χαταλύσεως 

αὐτῶν ἀπαντηϑείη παλίμφημον, ἀλλ᾽ ἥ 18 τοῦ μέλλοντος 

ἀδηλότης χαὶ τοῖς ϑαρραλεωτάτοις, εἰ μὴ χαταφρονηταὶ τῶν 

ϑείων εἰσίν, οὐ παντελῶς ἐστιν ἄφοβος. ἐὰν χαταλέγωμαι 323 

τὰς εἰς ἐμαυτὸν ἐχ σοῦ γενομένας εὐεργεσίας, ἐπιλείψει με 
ἢ ἡμέρα, πρὸς τῷ μηδὲ ἁρμόττον εἶναι προηγούμενον ἔργον 

πάρεργον ἑτέρου ποιεῖσϑα! λόγου" χἂν ἡσυχάζω μέντοι, τὰ 

πράγματα αὐτὰ βοᾷ χαὶ φωνὴν ἀφίησιν. ἔλυσας με σιδήρῳ 834 
δεδεμένον: τίς οὐχ οἶδεν; ἀλλὰ μὴ χαλεπωτέροις δεσμοῖς, 
αὐτοχράτορ, ἐπισφίγξῃς " οἱ μὲν γὰρ λυϑέντες μέρει περιβέ- 
βληντο τοῦ σώματος, οἱ δὲ νῦν προσδοχώμενοι ψυχῆς εἰσιν, 

ὅλην αὐτὴν δι᾿ ὅλων μέλλοντες πιέζειν. τὸν ἐπιχρεμάμενον 825 
ἀεὶ τοῦ ϑανάτου φόβον ἀπώσω χαὶ τεϑνεῶτα τῷ δέει ζω- 
πυρήσας χαϑάπερ ἐχ παλιγγενεσίας ἀνήγειρας " διατήρησον 

τὴν χάριν, αὐτοχράτορ, ἵνα μὴ ὁ σὸς ᾿Αγρίππας ἀποτάξηται 
τῷ βίῳ: δόξω γὰρ οὐ τοῦ σωϑῆναι χάριν ἀφεῖσϑαι μᾶλλον 

ἢ τοῦ βαρυτέρας ἐνδεξάμενος συμφορὰς ἐπισημότερον τελευ- 
τῆσαι. τὸν μέγιστον χαὶ εὐτυχέστατον ἐν ἀνθρώποις χλῆρον 820 

ἐχαρίσω μοι, βασιλείαν, πάλαι μὲν μιᾶς χώρας, αὖϑις δὲ 
χαὶ ἑτέρας μείζονος, τὴν Τραχωνῖτιν λεγομένην χαὶ τὴν 

Γαλιλαίαν συνάψας: μὴ τὰ πρὸς περιουσίαν μοι χαρισάμε- 
ν᾿ ΄ ᾿ τὶ - 3 ΄ Σὲ δ 5 - ο Α 

νος, ὦ δέσποτα, τὰ ἀναγχαῖα ἀφέλῃς μηδὲ εἰς φῶς ἀναγαγὼν 
12" 
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τηλαυγέστατον ἐξ ὑπαρχῆς εἰς βαϑύτατον σχότος ῥίψῃς. 

827 ἐξίσταμαι [ τῶν λαμπρῶν ἐχείνων, τὴν πρὸ μιχροῦ τύχην οὐ 
παραιτοῦμαι, πάντα ὑπαλλάττομαι ἑνός, τοῦ μὴ χινηϑῆναι 

τὰ πάτρια. τίς γὰρ ἄν μου γένοιτο λόγος ἣ παρὰ τοῖς 
ὁμοφύλοις ἣ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις; ἀναάγχη 

γὰρ δυοῖν ϑάτερον ἣ προδότην τῶν ἰδίων ἢ σοὶ μηχέτι 
828 ὁμοίως φίλον νομισϑῆναι: ὧν τί ἄν εἴη μεῖζον χαχόν:;: εἰ 

μὲν γὰρ ἐν τῇ τάξει τῶν ἑταίρων ἔτι χαταριϑμοῦμαι, προ- 
δοσίας ἐξοίσομαι δόξαν, ἐὰν μήτε ἣ πατρὶς ἀπαϑὴς παντὸς 
χαχοῦ διαφυλαχϑῇ μήτε τὸ ἱερὸν ἄψαυστον: τὰ γὰρ τῶν 

ἑταίρων χαὶ προσπεφευγότων ταῖς αὐτοχρατοριχκαῖς ἐπιφανεί- 

829αις ὑμεῖς οἱ μεγάλοι διασῴζετε. εἰ δὲ ὑποιχουρεῖ τί σου 

τὴν διάνοιαν ἔχϑος, μὴ δήσῃς ὡς Τιβέριος, ἀλλὰ χαὶ τὴν 
τοῦ δεϑῆναί ποτε αὖϑις ἐλπίδα συνανελὼν χέλευσον ἐχποδὼν 
αὐτίκα γενέσϑαι: τί γὰρ ἐμοὶ ζῆν χαλόν, ᾧ μία σωτηρίας 
ἐλπὶς ἣν τὸ σὸν εὐμενές: “ 

990 (42... Ταῦτα γράψας χαὶ σφραγισάμενος πέμπει [Γαἵῳ 

χαὶ συγχλεισάμενος οἴχοι χατέμενεν, ἀγωνιῶν χαὶ συγχεχυμένος 

χαὶ πῶς ἐντύχοι μάλιστα φροντίζων" οὐ γὰρ βραχὺς ἐπέρριπτο 

χίνδυνος, ἀλλ᾿ ὃ περὶ ἀναστάσεως χαὶ ἀνδραποδισμοῦ χαὶ 

παντελοῦς πορϑήσεως, οὐ μόνον τοῖς τὴν ἱερὰν χώραν χατοι- 

χοῦσιν ἀλλὰ χαὶ τοῖς πανταχοῦ τῆς οἰχουμένης Ἰουδαίοις. 
ϑϑ!λαβὼν δὲ χαὶ διαναγινώσχων ἐφ᾽ ἑχάστῳ τῶν νοημάτων ἅμα 

μὲν ᾧδει, μὴ χατορϑουμένου τοῦ βουλήματος, ἅμα δὲ χαὶ 

ἐπεχλᾶτο ταῖς διχαιολογίαις ὁμοῦ χαὶ δεήσεσι, χαὶ τὸν 

882) Αγρίππαν τῇ μὲν ἐπήνει, τῇ δὲ ἐμέμφετο: ἡτιᾶτο μὲν τῆς 
εἰς τοὺς ὁμοφύλους ἄγαν ἀρεσχείας μόνους ἀνθρώπων ἀφηνιά- 
ζοντας χαὶ ἐχτρεπομένους αὐτοῦ τὴν ἐχϑέωσιν, ἐπήνει δὲ 

τὸ μηδὲν ἐν ἑαυτῷ συσχιάζειν χαὶ ἐπιχρύπτειν. ἅπερ ἔλεγεν 

εἶναι δείγματα ἐλευϑεριωτάτων χαὶ εὐγενεστάτων ἠϑῶν. 

390 ἡμερωϑεὶς οὖν ὅσα τῷ δοχεῖν ἀποχρίσεων χρηστοτέρων 

᾿Αγρίππαν ἠξίωσε, τὸ ἀνωτάτω χαὶ μέγιστον δωρούμενος, 

Ρ. 594 Ν 
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τὸ μηχέτι γενέσϑαι τὴν ἀνάϑεσιν ᾿ χαὶ Ποπλίῳ Πετρωνίῳ, 

τῷ τῆς Συρίας ἐπιτρόπῳ, χελεύει γραφῆναι μηδὲν ἐπὶ τῷ 

ἱερῷ τῶν Ἰουδαίων ἔτι νεώτερον χινεῖν. ὅμως μέντοι χαὶ 384 
. , , ΜᾺ 3 ρ ΚΕ, 3... ἣν , ΒΥ κοὰ 

τὴν χάριν διδοὺς ἔδωχεν οὐχ ἀχέραιον, ἀλλ᾿ ἀναμίξας αὐτῇ 

δέος ἀργαλεώτατον᾽ προσγράφει γάρ’ .,ἐὰν δέ τινες ἐν ταῖς 

ὁμόροις ἔξω μιᾶς τῆς μητροπόλεως ἐθέλοντες βωμοὺς ἢ ἱερὰ 
ἤ τινας εἰχόνας ἢ ἀνδριάντας ὑπὲρ ἐμοῦ χαὶ τῶν ἐμῶν ἱδρύ- 
εσϑαι χωλύωνται, τοὺς εἴργοντας ἢ παραχρῆμα χολάζειν ἢ 

εἰς αὐτὸν ἀνάγειν. τοῦτο δὲ οὐδὲν ἦν ἕτερον ἢ στάσεων 38 
ἌΣ ἋΣ ΄ ΄ 5 . " “- ΡῚ -“ Δ δὲ 9 εὖϑ ᾿ ΤΡΘΡΑ χαὶ ἐμφυλίων πολέμων ἀρχὴ χαὶ τῆς δωρεᾶς, ἣν ἐπ᾿ εὐϑείας 

ἐδόχει παρασχεῖν, πλάγιός τις ἀναίρεσις: ἔμελλον γὰρ οἵ 
Χ Ἁ δ οἱ ᾽ μ. ’, ’ “ Ἅ Ἁ Ἃ, μὲν χατὰ τὴν πρὸς Ἰουδαίους φιλονειχίαν μᾶλλον ἢ τὸ πρὸς 

[Γάϊον εὐσεβὲς χαταπλήσειν τὴν χώραν ἅπασαν | ἀναϑημάτων, 

οἱ δὲ ἐν ὄψεσι ταῖς αὑτῶν τὴν τῶν πατρίων ὁρῶντες χατά- 
λυσιν, εἰ χαὶ πάντων ἦσαν πραοπαϑέστατοι, μὴ ἀνέχεσϑαι, 

Γάιος δὲ τοὺς παραχινηϑέντας τιμωρία χρίνων μεγίστῃ ἀνα- 
τεϑῆναι πάλιν χελεύειν τὸν ἀνδριάντα ἐν τῷ ἱερῷ. προνοία 380 

δέ τινι χαὶ ἐπιμελεία τοῦ πάντα ἐφορῶντος χαὶ σὺν δίχῃ 
πρυτανεύοντος ϑεοῦ τῶν ὁμόρων παρεχίνησεν οὐδὲν οὐδὲ εἷς, 
ὡς μὴ χρείαν τινὰ γενέσϑαι, ἧ πρὸ μετριωτέρας μέμψεως 
2 ,ὔ ν 5 “- ΄ ,ὔ " » Ἃ ἀπαραίτητος ἔμελλεν ἀπαντᾶσϑαι συμφορά. τί δὲ ὄφελος: 897 

εἴποι τις ἄν: οὐδὲ γὰρ ἠρεμούντων ὃ [ἄιος ἠρέμει, μετα- 

νοῶν ἐπὶ τῇ χάριτι ἤδη χαὶ τὴν πρὸ μιχροῦ ζωπυρῶν ἐπι- 
ϑυμίαν: προστάττει γὰρ ἕτερον ἀνδριάντα δημιουργεῖσϑαι 

- - «. χολοσσιαῖον χαλχοῦν ἐπίχρυσον ἐν Ῥώμῃ, μηχέτι τὸν ἐν 

Σιδῶνι χινῶν, ἵνα μὴ τῇ χινήσει διαταράξῃ τὸ πλῆϑος, 

., 

ἀλλ᾽ ἠρεμοῦντος χαὶ τῆς ὑπονοίας ἀπηλλαγμένου χατὰ πολλὴν 

ἡσυχίαν ἀφανῶς ἐν ταῖς ναυσὶ χομισϑέντα λαϑὼν τοὺς 
πολλοὺς ἐξαίφνης ἱδρύσηται. 

(48.) Τοῦτο δὲ πράξειν ἔμελλεν ἐν παράπλῳ χατὰ τὴν 8338 
εἰς Αἴγυπτον ἀποδημίαν. ἄλεχτος γάρ τις αὐτὸν ἔρως 
χατεῖχε τῆς Αλεξανδρείας, εἰς ἣν ἐπόϑει σπουδῇ πάσῃ 



189 ΡΗΙΠΟΝΙΒ 

παραγενέσϑαι χαὶ ἀφιχόμενος πλεῖστον χρόνον ἐνδιαιτηϑῆναι, 
΄ Ἁ 5 , ᾿} 4 ΄ , , νομίζων τὴν ἐχϑέωσιν, ἣν ὠνειροπόλει, μίαν ταύτην πόλιν 

καὶ γεγεννηκχέναι χαὶ συναυξήσειν καὶ ταῖς ἄλλαις παράδειγμα 

γεγενῆσϑαι τοῦ σεβασμοῦ, μεγίστην τε οὖσαν χαὶ ἐν χαλῷ 

τῆς οἰχουμένης: τὰ γὰρ τῶν μεγάλων εἴτε - ἀνδρῶν εἴτε 

πόλεων τοὺς χαταδεεστέρους ἄνδρας τε χαὶ δήμους ζηλοῦν 
889 ἐπιχειρεῖν. ἦν μέντοι χαὶ πρὸς τἄλλα πάντα τὴν φύσιν ἸΥΤΝ 

ἄπιστος, ὡς, εἰ χαί τι χρηστὸν ἐργάσαιτο, μετανοεῖν εὐϑὺς 

χαὶ τρόπον τινὰ δι᾽ οὗ χαὶ ταυτὶ λυϑήσεται ζητεῖν μετὰ 

840 μείζονος ἀνίας χαὶ βλάβης. οἷον δή τι λέγω" δεσμώτας 

ἔλυσεν ἐνίους ἐπ᾽ οὐδεμιᾷ φά λιν ἔδησ : ίους ἐπὶ οὐδεμιᾷ προφάσει, πάλιν ἔδησε βαρυτέραν 

τῆς προτέρας ἐπαγαγὼν συμφοράν, τὴν ἐχ δυσελπιστίας. 
841παάλιν χατέγνω φυγὴν ἑτέρων ϑανατον προσδοχησάντων, 

οὐχ ἐπειδὴ συνήδεσαν αὑτοῖς ἄξια ϑανάτου πεπραχόσιν ἣ 
συνόλως βραχυτέρας ἡστινοσοῦν τιμωρίας, ἀλλὰ διὰ τὴν ὕπερ- 

βάλλουσαν ὠμότητα τοῦ διχαστοῦ μὴ προσδοχῶντες ἀποφεύ- 
4 σ πα δ. ᾿ ΝῚ , [ΦῚ ξεσϑαι. τούτοις ἕρμαιον ἦν ἣ φυγὴ χαὶ. ἰσότιμος χαϑόδῳ 

τὸν περὶ ψυχῆς ἀνωτάτω χίνδυνον ἀποδεδραχέναι νομί- 

ϑάδζουσιν. ἀλλ᾿ οὐ μαχρὸς διῆλθε χρόνος, χαὶ τῶν στρατευο- 
μένων ἐπιπέμψας τινάς, μηδενὸς χαινοτέρου προσπεσόντος, 
τοὺς ἀρίστους χαὶ εὐγενεστάτους ἤδη ζῶντας ὡς ἐν πατρίσι 

ταῖς νήσοις χαὶ τὴν 1 ἀτυχίαν εὐτυχέστατα φέροντας ἀϑρόους 

ἀνήρει, πένϑος οἰκτρότατον χαὶ ἀπροσδόχητον οἴχοις τῶν ἐν 
ϑ4ϑϑώμῃ μεγάλων προσβαλών. εἰ δέ τισι χαὶ δωρεὰν ἔδωχεν 

ἀργύριον, οὐχ ὡς δάνειον ἀνέπραττε τόχους προσεχλέγων 
χαὶ ἐπιτοχίας, ἀλλ᾿ ὡς φώριον μετὰ μεγίστης τῶν λαβόντων 
7 , Ὄ ἬΣ Ὰ 2 ΄ . Ὁ δϑέ - χϑ ΄, 5 4 ζημίας: οὐ γὰρ ἐξήρχει τὰ δοϑέντα τοῖς ἀϑλίοις ἀποτιννύειν, 
2 Ν Χ Ἁ Ξ ’ σ ῇ α Ἃ ἈΝ ΄ 

ἀλλὰ χαὶ τὰς οὐσίας ὅλας προσεισέφερον, ἃς ἢ παρὰ γονέων 

ἢ παρ᾽ οἰχείων ἢ φίλων ἐχληρονόμουν ἢ ποριστὴν ἑλόμενοι 

βΔλβίον ἐχτήσαντο αὐτοὶ δι᾽ ἑαυτῶν. οἱ δ᾽ εὐπάρυφοι χαὶ 
σφόδρ᾽ εὐδοχιμεῖν οἰόμενοι τρόπον ἕτερον τὸν σὺν ἡδονῇ 
μετὰ προσποιήσεως φιλιχῆς ἐβλάπτοντο, πάμπολλα μὲν εἰς 
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τὰς ἀχρίτους χαὶ ἀτάχτους χαὶ ἐξαπιναίους ἀποδημίας ἀνα- 

λίσχοντες, πάμπολλα δὲ εἰς τὰς ἑστιάσεις" ὅλας γὰρ οὐσίας 

ἐξανάλουν εἰς ἑνὸς δείπνου παρασχευήν, ὡς χαὶ δανείζεσθαι" 
τοσαύτη τὶς ἦν ἢ πολυτέλεια. τοιγαροῦν ἀπηύχοντό τινες 84 
᾿ δ σεις ποτ ὃς ΄ ἘΦ ΠΕ ΤῸ ΄ ς ᾿ δ. ἤδη τὰς δεδομένας ὑπ’ αὐτοῦ χάριτας, ὑπολαμβάνοντες οὐχ 
ὠφέλειαν ἀλλὰ δέλεαρ εἶναι χαὶ ἐνέδραν ἀφορήτου ζημίας. 
τοσαύτη μὲν οὖν τις ἣ περὶ τὸ ἦϑος ἦν ἀνωμαλία πρὸς 840 

᾿ Ν Ρ τ - 

ἅπαντας, διαφερόντως δὲ πρὸς τὸ Ἰουδαίων γένος, ᾧ χαλεπῶς 
ἀπεχϑανόμενος τὰς μὲν ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι προσευχὰς ἀπὸ 

τῶν χατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν ἀρξάμενος σφετερίςεταί, χαταπλήσας 
εἰχόνων χαὶ ἀνδριάντων τῆς ἰδίας μορφῆς --- ὃ γὰρ ἑτέρων 

ἀνατιϑέντων ἐφεὶς αὐτὸς ἱδρύετο δυνάμει ---, τὸν ὃδὲ ἐν τῇ 
΄ ΄ ΄ὔ Δ ν ᾿ » 3 » , 
ἱεροπόλει νεών, ὃς λοιπὸς ἣν ἄψαυστος ἀσυλίας ἠξιωμένος 

τῆς πάσης, υεϑηρμόζετο χαὶ μετεσχημάτιζεν εἰς οἰχεῖον 

ἱερόν, ἵνα Διὸς Ἐπιφανοῦς Νέου χρηματίζῃ Γαΐου. τί φής; 847 
Ν» Ἁ » πὶ ᾿Σ Ὰ Ὰ 5 οὗ ἷξε “-» 

σὺ μὲν ἄνθρωπος ὧν αἰϑέρα χαὶ οὐρανὸν ζητεῖς προσλα- " [ 
βεῖν, οὐχ ἀρχεσϑεὶς τῷ πλήϑει τῶν τοσούτων ἠπείρων, νήσων, 
ἃ -«- ΕἾ ’΄ “Β 3 4 . ἘΌΌΥ ὙΣᾺ Ν Ρ»: ΒΞ ρῶν δ 

ἐϑνῶν, χλιμάτων, ὧν ἀνήψω τὴν ἀρχήν; τὸν ὃὲ ϑεὸν οὐδε- 

νὸς τῶν ἐνταῦϑα χαὶ παρ᾽ ἡμῖν ἀξιοῖς, οὐ χώρας, οὐ 
΄ " ᾿Ὶ ᾿ ;" Ἀ ΄“ , “- τ 

πόλεως, ἀλλὰ χαὶ τὸν βραχὺν οὕτως περίβολον αὐτῷ χαὃ- 

ιερωϑέντα χαὶ χαϑοσιωϑέντα χρησμοῖς χαὶ λογίοις ϑεσφάτοις 
» , ἢ ΕΥ “ὟΝ δ, δ... ἔα. ἄν ν ΕΣ ς ον να ἐν τον ἀφελέσϑαι διανοῇ, ἵν’ ἐν τῷ τῆς τοσαύτης γῆς [ περιβόλῳ 

υηδὲν ἴχνος υηδὲ ὑπόμνημα χαταλειφϑῇ τιμῆς χαὶ εὐσεβείας 

τῆς εἰς τὸν ὄντως ὄντα ἀληϑὴῇ ϑεόν: χαλὰς τον ίφεις τῷ 348 
γένει τῶν ἀνθρώπων ἐλπίδας: ἀγνοεῖς ὅτι πηγὰς ἀνατέμνεις ἵ Ἰ 1 ἱ 
ἀϑρόων χαχῶν, χαινουργῶν χαὶ μεγαλουργῶν ὃ μήτε δρᾶν 

μήτε λογίζεσϑαι ϑέμις; 
2 : 

Ε1 

(44.) "Αξιον δὲ ἐπιμνησϑῆναι καὶ ὧν εἴδομέν τε χαὶ 849 
ἠχούσαμεν μεταπεμφϑέντες ἀγωνίσασϑαι τὸν περὶ τῆς πολι- 
τείας ἀγῶνα. εἰσελϑόντες γὰρ εὐϑὺς ἔγνωμεν ἀπὸ τοῦ βλέμ- 
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μᾶτος χαὶ τῆς χινήσεως, ὅτι οὐ πρὸς δικαστὴν ἀλλὰ χατή- 

ϑδθγορον ἀφώμεϑα, τῶν ἀντιτεταγμένων μᾶλλον ἐχϑρόν. διχα- 

στοῦ μὲν γὰρ ἔργα ταῦτα ἣν χαϑίσαι μετὰ συνέδρων ἀρι- 

στίνδην ἐπιλελεγμένων, ἐξεταζομένης ὑποϑέσεως μεγίστης 
ἐν τετραχοσίοις ἔτεσιν ἡσυχασϑείσης χαὶ νῦν πρῶτον εἰσα- ὅ 

Δ τΔᾺ ΄ Ἀ - - ) » δἝϑο 3 ΄ 

γομένης ἐπὶ μυριάσι πολλαῖς τῶν ᾿Αλεξανδρέων Ἰουδαίων, 

ἑχατέρωϑεν στῆναι τοὺς ἀντιδίχους μετὰ τῶν συναγορευσόν- 

των, ἐν μέρει μὲν ἀχοῦσαι τῆς χατηγορίας, ἐν μέρει δὲ τῆς 
ἀπολογίας πρὸς μεμετρημένον ὕδωρ, ἀναστάντα βουλεύσασϑαι 

μετὰ τῶν συνέδρων, τί χρὴ φανερῶς ἀποφήνασϑαι γνώμῃ 10 

τῇ δικαιοτάτῃ" τυράννου δὲ ἀμειλίχτου δεσποτιχὴν ὀφρὺν 

85] ἐπανατειναμένου τὰ πραχϑέντα. χωρὶς γὰρ τοῦ μηδὲν ὧν 

ἀρτίως εἶπον ἐργάσασϑαι, μεταπεμψάμενος τοὺς δυεῖν χήπων 

ἐπιτρόπους τοῦ τε Μαιχήνα χαὶ Λαμία --- πλησίον δέ εἰσιν 
ἀλλήλων τε καὶ τῆς πόλεως, ἐν οἷς ἐχ τριῶν ἣ τεττάρων ἧἥμε- 18 

ρῶν διέτριβε: χεῖϑι γὰρ ἐπὶ παροῦσιν ἡμῖν ἢ κατὰ παντὸς 
“-- ν ὙΨὙ - Ὁ ΄ ΄ 

τοῦ ἔϑνους, ἔμελλε σχηνοβατεῖσϑαι δραματοποιία --- χελεύει 

τὰς ἐπαύλεις αὑτῷ πάσας περιανοιχϑῆναι" βούλεσϑαι γὰρ 
ϑδεμετὰ ἀχριβείας ἑχάστην ἰδεῖν. ἡμεῖς δὲ ὡς αὐτὸν εἰσαχϑέν- 

τες ἅμα τῷ ϑεάσασϑαι μετ᾽ αἰδοῦς χαὶ εὐλαβείας τῆς ἅπα- 50 
σὴς νεύοντες εἰς τοὔδαφος ἐδεξιούμεϑα, Σεβαστὸν Αὐτοχρά- β 
τορα προσειπόντες: ὃ δὲ οὕτως ἐπιειχῶς χαὶ φιλανϑρώ- 

2 2 [ ΄ Α [4 , } , πως ἀντιπροσηγόρευσεν, ὡς μὴ μόνον τὴν ὑπόϑεσιν ἀλλὰ 

ϑύϑχαὶ τὸ ζῆν ἀπογνῶναι. σαρχάζων γὰρ ἅμα χαὶ σεσηρὼς 

οηὑμεῖς“ εἶπεν ,«ἐστὲ οἱ ϑεομισεῖς, οἱ ϑεὸν μὴ νομίζοντες 35. - ᾿ 
ν᾿ , ᾿ » ᾿ τῷ - 7 " ΄ 
εἶναί με, τὸν ἤδη παρὰ πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἀνωμολογημένον, 

ἀλλὰ τὸν ἀχατονόμαστον ὑμῖν: “ χαὶ ἀνατείνας τὰς χεῖρας 
εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπεφήμιζ ή ἣν οὐδὲ ἀχούειν ϑεμι- ς ὑρανὸν ἐπεφήμιζε πρόσρησιν, ἣν οὐδὲ μ 

΄ - ΄ 

ϑδάτόν, οὐχ ὅτι διερμηνεύειν αὐτολεξεί. πόσης εὐϑὺς ἀνεπλή- 
σϑησαν ἡδονῆς οἱ τῆς ἐναντίας μερίδος πρέσβεις, ἤδη χατωρ- 80 

ϑωχέναι διὰ τῆς πρώτης ἀναφϑέγξεως Γαΐου τὴν πρεσβείαν 
γουίζοντες- ἐπεχειρονό ῦ Ι τὰς ϑεῶν ἁπαν- ν. 598 ΜΝ υἱζ πεχειρονόμουν, ἀνωρχοῦντο, ς Ρ. . 
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των ἐπωνυμίας ἐπεφήμιζον αὐτῷ. (4Ό.) γανύμενον δὲ ταῖς 355 

ὑπὲρ ἀνθρωπίνην φύσιν προσρήσεσι ϑεασάμενος ὁ πιχρὸς συ- 

χοφάντης ᾿Ισίδωρος ..ἔτι μᾶλλον“ ἔφη, δέσποτα, μισήσεις 

τοὺς παρόντας χαὶ τοὺς ὧν εἰσιν ὁμόφυλοι, ἐὰν γνῷς τὴν 

εἰς σὲ χαχόνοιαν αὐτῶν χαὶ ἀσέβειαν: ἁπάντων γὰρ ἀνθρώπων 

ὑπὲρ σωτηρίας τῆς σῆς ϑυσίας ἀναγόντων εὐχαριστηρίους, 

οὐχ ὑπέμειναν οὗτοι μόνοι ϑύειν: ὅταν δὲ οὗτοι λέγω, 
»" 2 ΄ » ΄ 

χαὶ τοὺς ἄλλους ᾿Ιουδαίους συμπαραλαμβάνω.“ ἀναβοησάν-850 
μ, - Ἂν }Ὶ , ΄ , 

των δὲ ἡμῶν ὁμοθυμαδὸν οχύριε [ἄϊιε, συχοφαντούμεϑα" 
τ ᾿ α7 ᾿ ΄ Ζ » χ Χ » χαὶ γὰρ ἐϑύσαμεν χαὶ ἑχατόμβας ἐϑύσαμεν, οὐ τὸ μὲν αἴμα 

τῷ βωμῷ περισπείσαντες τὰ δὲ χρέα εἰς ϑοίνην χαὶ εὐωχίαν 
ν ΄, ς Ὑ, ΄ - πο Δ δια δ 

οἴχαδε χομίσαντες, ὡς ἔϑος ἐνίοις ποιεῖν, ἀλλ ὁλόχαυτα 

τὰ ἱερεῖα παραδόντες τῇ ἱερᾷ φλογί, χαὶ τρίς, οὐχ ἅπαξ, 
ἤδη" πρῶτον μὲν ὅτε διεδέξω τὴν ἡγεμονίαν, δεύτερον δὲ τ ρ με ν Ἦγεμ 3 ρ - 
ὅτε τὴν βαρεῖαν νόσον ἐχείνην ἣν πᾶσα ἢ οἰχουμένη συνε- 

γόσησεν ἐξέφυγες, τρίτον δὲ χατὰ τὴν ἐλπίδα τῆς Γερμα- 
νιχῆς νίχης,“ ἔστω“ φησί ,ταῦτα ἀληϑῆ, τεϑύχατε, ἀλλ᾽ 857 
ἘΣ» “ δ. "ἃ - ΄ - ", » " » Η ΄ ἑτέρῳ, χἂν ὑπὲρ ἐμοῦ: τί οὖν ὄφελος; οὐ γὰρ ἐμοὶ τεϑύ- 

κατε. φρίχη βύϑιος εὐθὺς χατέσχεν ἡμᾶς ἐπὶ τῷ προτέρῳ 

χαὶ τοῦτο ἀχούσαντας, ἣ χαὶ μέχρι τῆς ἐπιφανείας ἀνεχύϑη. 
Ν “ΨΩ [4 ’ 2 , .] 2 4 3 - 

χαὶ ταῦϑ' ἅμα λέγων ἐπήει τὰς ἐπαύλεις, ἀνδρῶνας χατα-858 

νοῶν, γυναιχωνίτιδας, τὰ ἐν ἐπιπέδῳ, τὰ ὑπερῷα, ἅπαντα, 
αἰτιώμενος ἐνίας ὡς ἐλλιπεῖς χατασχευάς, ἑτέρας ἐπινοῶν 

χαὶ προσδιατάττων πολυτελεστέρας αὐτός. εἶτα ἡμεῖς ἐλαυ- 859 

νόμενοι παρηχολουϑοῦμεν ἄνω χάτω, χλευαζόμενοι χαὶ χατα- 

χερτομούμενοι πρὸς τῶν ἀντιπάλων ὡς ἐν ϑεατριχοῖς μίμοις" 

χαὶ γὰρ τὸ πρᾶγμα μιμεία τις ἦν" ὃ μὲν διχαστὴς ἀνειλήφει 
σχῆμα χατηγόρου, οἱ δὲ χατήγοροι φαύλου δικαστοῦ πρὸς 

ἔχϑραν ἀποβλέποντος, ἀλλ᾽ οὐ τὴν φύσιν τῆς ἀληϑείας. ὅταν 800 

δὲ αἰτιᾶται χρινόμενον διχαστὴς καὶ τοσοῦτος, ἀνάγχη σιω- 
πᾶν" ἔστι γάρ πως χαὶ δι᾽ ἣσυχίας ἀπολογεῖσϑαι, καὶ μά- 
λιστα πρὸς οὐδὲν ὧν ἐπεζήτει χαὶ ἐπεπόϑει δυναμένους ἀπο- 
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χρίνασϑαι, τῶν ἐθῶν χαὶ νομίμων τὴν γλῶτταν ἐπεχόντων 

801χαὶ τὸ στόμα χλειόντων -χαὶ ἀπορραπτόντων. ἐπεὶ δὲ ἔνια 
τῶν περὶ τὰς οἰχοδομὰς διετάξατο, μέγιστον χαὶ σεμνὸν ἐρώ- 

τημα ἠρώτα: διὰ τί χοιρείων χρεῶν ἀπέχεσϑε ;“ πάλιν 

πρὸς τὴν πεῦσιν γέλως ἐχ τῶν ἀντιδίκων χατερράγη τοσοῦ- 

τος, τῇ μὲν ἡδομένων τῇ δὲ χαὶ ἐπιτηδευόντων ἕνεχα χολα- 

χείας ὑπὲρ τοῦ τὸ λεχϑὲν δοχεῖν σὺν εὐτραπελία χαὶ χάριτι 

εἰρῆσϑαι, ὥς τινα τῶν ἑπομένων αὐτῷ ϑεραπόντων | ἀγα- 

γαχτεῖν ἐπὶ τῷ χαταφρονητιχῶς ἔχειν αὐτοχράτορος, ἐφ᾽ οὗ 
χαὶ τὸ μετρίως μειδιάσαι τοῖς μὴ πάνυ συνήϑεσιν οὐχ 

802 ἀσφαλές. ἀποχριναμένων δὲ ἡμῶν, ὅτι ονόμιμα παρ᾽ ἕτέ- 

ροις ἕτερα χαὶ χρῇσις ἐνίων ὡς ἡμῖν χαὶ τοῖς ἀντιδίχοις ἀπεί- 

ρηταις, χαὶ φαμένου τινὸς «ὡς πολλοί γε χαὶ τὰ προχειρότα- 

τα ἀρνία οὐ προσφέρονται“, γελάσας «εὖ γε( εἶπεν, ἔστι 
ἐὰν 5: δύο, ΖΕ τς - ΚΟΡΕΣΞ ΩΝ Κα ὦ 

ϑύϑγὰρ οὐχ ἣἧδέα.“ τοιαῦτα φλυαρηϑέντες χαὶ χαταχερτομὴ 

ϑέντες ἐν ἀμηχάνοις ἦμεν. εἶτα ὀψέ ποτε παρασεσυρμένως 
βουλόμεϑα μαϑεῖν“ ἔφη. ..τίσι χρῆσϑε περὶ τῆς πολιτεία " ον Ξυλτος νους ὑπ.» ΩΝ, θυ 9 5 

ϑ0Δδιχαίοις.“ ἀρξαμένων δὲ λέγειν χαὶ διδάσχειν, ἀπογευσάμε- 

γος τῆς διχαιολογίας χαὶ συνεὶς ὡς οὐχ ἔστιν εὐχαταφρόνητος, 
Ν ΡΣ - Ἁ 2 ῇ , Χ ἈΝ ’ 

Ἂ - Τ πρὶν ἐπενεγχεῖν τὰ ἐχυρώτερα, συγχόψας χαὶ τὰ πρότερα 
Ὁ - Ἅ ; κα ΧΦ 

δρομαῖος εἰς τὸν μέγαν οἶχον εἰσεπήδησε χαὶ περιελθὼν 
΄ . » ΄, ς ΄- 5 -“ -᾿ ΤΥ ΑΙ 

προστάττει τὰς ἐν χύχλῳ ϑυρίδας ἀναληφϑῆναι τοῖς δάλῳ 

λευχῇ παραπλησίως διαφανέσι λίϑοις, οἱ τὸ μὲν φῶς οὐχ 
ΡῚ ΡΥ » ἊΝ 4 3 ΄ 

ἐμποδίζουσιν, ἄνεμον δὲ εἴργουσι χαὶ τὸν ἀφ᾽ ἡλίου φλογμόν. 

ϑ0Ὁ εἶτα προελϑὼν ἄνευ σπουδῆς μετριώτερον ἀνηρώτα" .,.τί λέ- 

“συνείρειν δὲ ἀρξαμένων τὰ ἀχόλουϑα, εἰστρέχει πάλιν γετε :" 
5 σ Ξ Ὡς . 3 ΄ 5 - εἰς ἕτερον οἶχον, ἐν ᾧ γραφὰς ἀρχετύπους ἀνατεϑῆναι προσ- 

ϑθθέταττεν. οὕτω τῶν (ἡμετέρων σπαραττομένων χαὶ διαρτω- 
μένων χαὶ μόνον οὐ συγχοπτομένων χαὶ συντριβομένων διχαίων, 

5 ; ᾺΣ ᾿ ὯΝ Υ ΄ ϑ. Χ 5 Ἐξ Ἃ Ψ, ἀπειρηκότες χαὶ μηδὲν ἔτι σϑένοντες, ἀεὶ δὲ οὐδὲν ἕτερον ἡ ϑά- 

νατον προσδοχῶντες, οὐχέτι τὰς ψυχὰς ἐν αὑτοῖς εἴχομεν, ἀλλ᾽ 
ὑπ’ ἀγωνίας ἔξω προεληλύϑεσαν ἱχετεύειν τὸν ἀληϑινὸν 

Ρ. 899 Μ' 
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ϑεόν, ἵνα τοῦ ψευδωνύμου τὰς ὀργὰς ἐπίσχῃ. ὃ ὃξ λαβὼν 807 
οἶχτον ἡμῶν τρέπει τὸν ϑυμὸν αὐτοῦ πρὸς ἔλεον: χαὶ ἀνε- 

- λ 

ϑεὶς πρὸς τὸ μαλαχώτερον, τοσοῦτον εἰπὼν ..οὖ πονηροὶ 
-Ὁ - “-“ , - μᾶλλον ἢ δυστυχεῖς εἶναί μοι δοχοῦσιν ἄνϑρωποι χαὶ ἀνόητοι 

μὴ πιστεύοντες, ὅτι ϑεοῦ χεχλήρωμαι φύσιν“, ἀπαλλάττεται 

προστάξας χαὶ ἡμῖν ἀπέρχεσθαι. 
(46.) Τοιοῦτον ἀντὶ δικαστηρίου ϑέατρον ὁμοῦ χαὶ δεσμω-ϑ0 5 

τήριον ἐχφυγόντες --- ὡς μὲν γὰρ ἐν ϑεάτρῳ χλωσμὸς συ- 
ριττόντων, χαταμωχωμένων, ἄμετρα χλευαζόντων, ὡς δὲ ἐν 

εἱρχτῇ πληγαὶ χατὰ τῶν σπλάγχνων φερόμεναι, βάσανοι, 

χατατάσεις τῆς ὅλης ψυχῆς διά τε τῶν εἰς τὸ ϑεῖον βλασφη- 
μιῶν χαὶ διὰ τῶν ἐπανατάσεων, ἃς τοσοῦτος αὐτοχράτωρ 
 ἐπανετείνετο, μνησιχαχῶν οὐ περὶ ἑτέρου, ῥαδίως γὰρ ἂν 

ΡΣ Ἁ Α ς -Ὁ ι - 5 Ἁ ἊΨ Ἄ 2 

μετέβαλεν, ἀλλὰ περὶ ξαυτοῦ χαὶ τῆς εἰς τὴν ἐχϑέωσιν ἐπι- 
ἜΝ ’ ΄ ΄ - ) ΄ 

ϑυμίας, Ὦ μόνους δπελάμβανε μήτε συναινεῖν ᾿ἰουδαίους 
΄ ΄, τὴ ἴς , 5  Α μήτε δύνασϑαι συνυπογράψασϑαι ---- μόλις ἀνεπνεύσαμεν,809 

οὐχ ἐπειδὴ φιλοζωοῦντες ϑάνατον χατεπτήχειμεν, ὃν ἄσμενοι 
΄ 5] ΄ , » δ, 7 - ΄, μ 

χαϑάπερ ἀϑανασίαν εἱλόμεϑα ἄν, εἰ δή τι τῶν νουίμων ἔμελλεν 

ἐπανόρϑωσιν ἕξειν, ἀλλ᾽ εἰδότες ἐπ᾽ οὐδενὶ λυσιτελεῖ παρα- 
νάλωμα γενησόμενοι μετὰ πολλῇς δυσχλείας" ἃ γὰρ ἂν πρέ- 

σβεις ὑπομένωσιν, ἐπὶ τοὺς πέμψαντας λαμβάνει τὴν ἀνα- 
φοράν. τούτων μὲν δὴ χάριν ἐπὶ ποσὸν ἐδυνήϑημεν ἄνα- 8:70 

’ Ἁ μ᾿. » {τ μον , Ὁ ῇ Α . - χύψαι, τὰ δὲ ἄλλα ἡμᾶς ἐφόβει διεπτοημένους χαὶ ἀποροῦν- 

τας, τί γνώσεται, τί ἀποφανεῖται, ποταπὴ γένοιτ᾽ ἄν ἣ 

χρίσις: ἤχουσε γὰρ τῆς ὑποθέσεως, ὃς πραγμάτων ἐνίων 
παρήχουσεν; ἐν ἡμῖν δὲ πέντε πρεσβευταῖς σαλεύειν τὰ τῶν 

πανταχοῦ πάντων ᾿Ιουδαίων οὐ χαλεπόν; εἰ γὰρ χαρίσαιτο 87] 
τοῖς ἡμετέροις ἐχϑροῖς, τίς ἑτέρα πόλις ἠρεμήσει; τίς οὐχ 
ἐπιϑήσεται τοῖς συνοιχοῦσι: τίς ἀπαϑὴς χαταλειφϑήσεται 

προσευχή; ποῖον πολιτιχὸν οὐχ ἀνατραπήσεται δίκαιον τοῖς 

χοσμουμένοις χατὰ τὰ πάτρια τῶν ᾿Ιουδαίων; ἀνατετράψε- 
ται, ναυαγήσει, χατὰ βυϑοῦ χωρήσει χαὶ τὰ ἐξαίρετα γόμι- 
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μα χαὶ τὰ χοινὰ πρὸς ἑχάστας τῶν πόλεων αὐτοῖς δίχαια. 
8172 τοιούτοις ὑπέραντλοι γενόμενοι λογισμοῖς ὑπεσυρόμεϑα χατα- 

ποντούμενοι" χαὶ γὰρ οἱ τέως συμπράττειν ἡμῖν δοχοῦντες 
ἀπειρήχεσαν: χαλουμένων γοῦν, ἔνδον ὄντες οὐχ ὑπέμειναν, 

ἀλλ ὑπεξῆλθον διὰ φόβον ἀχριβῶς ἐπιστάμενοι τὸν ἵμερον, 

8τϑ ᾧ χέχρητο πρὸς τὸ νομίζεσθαι ϑεός. εἴρηται μὲν οὖν 
χεφαλαιωδέστερον ἣ αἰτία τῆς πρὸς ἅπαν τὸ ᾿Ιουδαίων ἔϑνος 
ἀπεχϑείας [Γαἴου" λεχτέον δὲ χαὶ τὴν παλινῳδίαν. 
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Επ860. Ρτγδθρ. ἔνδηρ. Υ1ΠΠ ὅ, 11. Φέρε λοιπὸν καὶ τὸ πολίτευμα 
τῆς κατὰ Μωυσέα νομοϑεσίας ἐχ τῶν παρὰ τοῖς ἀνδράσι διαφανῶν 

ϑεασώμεϑα. πρῶτα δὲ ϑήσω Φίλωνος τὰ περὶ τῆς ἀπ᾿ Αἰγύπτου 

πορείας τῶν ᾿Ιουδαίων, ἣν πεποίηνται Μωυσέως ἡγουμένου, ἀπὸ τοῦ 

πρώτου συγγράμματος ὧν ἐπέγραψεν Ὑποϑετιχῶν, ἔνϑα τὸν ὑπὲρ 

᾿Ιουδαίων ὡς πρὸς κατηγόρους αὐτῶν ποιούμενος λόγον ταῦτά φησιν" 

6,1. Τὸν μὲν παλαιὸν αὐτοῖς πρόγονον ἀπὸ Χαλδαίων 

εἶναι, τὸν δὲ λαὸν ἀναστῆναι τοῦτον ἐξ Αἰγύπτου μετῳχισ- 
μένον ἀπὸ Συρίας τὸ πάλαι, μυριάσι τε ἀμυϑήτοις πλήϑοντα 

χαὶ τῆς γῆς οὐχ οὔσης ἱκανῆς, πρὸς δ᾽ ἔτι χαὶ νεότητι 
φρονημάτων ἐντεϑραμμένον μεγάλως χαὶ ἅμα τοῦ ϑεοῦ διὰ 

φασμάτων χαὶ ὀνειράτων ἔξοδον αὐτοῖς δηλοῦντος, χαὶ οὐδε- 

γὸς ἧττον εἰς πόϑον χατὰ δαίμονα ἐμπεσόντας τῆς πατρίου 
χαὶ ἀρχαίας γῆς" ὅϑεν δὴ χαὶ τὸν πρόγονον ἐχεῖνον αὐτοῖς 
χατελϑεῖν εἰς Αἴγυπτον, εἴτε τῷ ϑειῷ δὴ δόξαν εἴτε προνοίᾳ 

τινί, (χαὶδ πάντων εὐδαιμονῆσαι μάλιστα, ὡς ἀπ᾿ ἐχείνου 
μέχρις εἰς τὸ παρὸν τό τε ἔῦϑνος αὐτοῖς χαὶ γεγενῆσϑαι χαὶ 
διαμένειν χἀπὶ τοσοῦτον ὑπερβάλλειν εἰς πολυανδρίαν. 

2. Καὶ μετὰ βραχέα φησίν' 

᾿Ανήρ γε μὴν αὐτοῖς ἡγεῖτο τῆς τε ἐξόδου χαὶ τῆς 
πορείας εἰς οὐδὲν τῶν πολλῶν, εἰ βούλει, διάφορος: οὕτω 

χαὶ ἐλοιδόρουν γόητα χαὶ χέρχωπα λόγων. χαλῇς μέντοι 
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γοητείας χαὶ πανουργίας, ἐξ ἧς τόν γε λαὸν ἅπαντα ἐν ἀνυδρία 
χαὶ λιμῷ καὶ τῶν ὁδῶν ἀγνοίᾳ καὶ ἀπορίᾳ τῶν συμπάντων 

οὐ μόνον εἰς τὸ παντελὲς διεσώσατο [χαὶ] ὥσπερ ἐν εὐθηνία 

πάσῃ χαὶ παραπομπῇ τῶν μεταξὺ χειμένων ἐϑνῶν, ἀλλὰ χαὶ 

πρὸς ἀλλήλους ἀστασιάστους αὐτοὺς χαὶ πρὸς ἑαυτὸν μάλιστα 
εὐπειϑεῖς διεφύλαξε. 8. χαὶ ταῦτα οὐχ ὀλίγον δήπου χρόνον, 
ἀλλ ὅσον οὐδ᾽ οἰχίαν ἐν ὁμοφροσύνῃ συμμεῖναι μετὰ πάσης 
εὐθηνίας εἰχός ἐστιν. χαὶ οὐ δίψος, οὐ λιμός, οὐ φϑορὰ 
σωμάτων, οὐχὶ φόβος περὶ τῶν μελλόντων, οὐχ ἀγνοια τῶν 

συμβησομένων, ἐπὶ τὸν γόητα ἐχεῖνον ἐπῆρε τοὺς ἐξαπατω- 
μένους χαὶ περιφϑειρομένους λαούς. 4. χαίτοι τί βούλει; 

φῶμεν ἐχείνῳ τινὰ εἶναι τοσαύτην τέχνην ἣ δεινότητα λόγων 

ἢ σύνεσιν, ὡς τῶν τοσούτων χαὶ τοιούτων ἀτόπων χαὶ πρὸς 

ὄλεϑρον ἅπαντας ἀγόντων ἐπιχρατεῖν; ἢ γὰρ τὰς φύσεις τῶν 
ὑπ αὐτὸν ἀνθρώπων οὐκ ἀμαϑῶς οὐδὲ δυσχόλως, ἀλλ᾽ 

εὐπειϑῶς χαὶ τοῦ μέλλοντος οὐχ ἀπρονοήτως ἔχειν; ἢ τού- 
τοὺς μὲν ὡς μάλιστα χαχοὺς εἶναι, τὸν δὲ ϑεὸν τὰς δυσχολίας 

αὐτῶν πραῦνειν χαὶ τοῦ παρόντος χαὶ τοῦ μέλλοντος ὥσπερ 

ἐπιστατεῖν; ὅπερ γάρ σοι μάλιστα ἄν ἐχ τούτων ἀληϑὲς 
εἶναι δόξῃ, πρὸς ἐπαίνου χαὶ τιμῆς χαὶ ζήλου περὶ αὐτῶν 

συμπάντων ἰσχύειν φαίνεται. ὅ. χαὶ τὰ μὲν τῆς ἐξόδου δὴ 
ταῦτα. ἐπειδὴ δὲ εἰς τὴν γῆν ταύτην ἦλθον, ὅπως μέν 
ποτε ἄρα ἱδρύϑησαν χαὶ τὴν χώραν ἔσχον, ἐν ταῖς ἱεραῖς 
ἀναγραφαῖς δηλοῦται. οὐ μὴν ἔγωγε διχαιῶ μᾶλλον χαϑ᾽ 
ἱστορίαν ἢ χατά τινα λογισμὸν περὶ αὐτῶν τὰ εἰχότα ἐπεξελ- 

ϑεῖν. 6. πότερον γάρ ποτε βούλει τῷ πλήϑει τῶν σωμά- 
των ἔτι περιόντας. καίπερ εἰς τέλος χεχαχωμένους, ὅμως δ᾽ 
ἰσχύοντας χαὶ τὰ ὅπλα ἐν χερσὶν ἔχοντας, εἶτα χατὰ χράτος 
ἑλεῖν τὴν χώραν, Σύρους τε ὁμοῦ καὶ Φοίνικας ἐν αὐτῇ τῇ 
ἐχείνων γῇ μαχομένους νιχῶντας, ἢ τοὺς μὲν ἀπολέμους χαὶ 

ἀνάνδρους εἶναι χαὶ παντελῶς ὀλίγους ὑποϑώμεϑα χαὶ τῶν 

εἰς πόλεμον παρασχευῶν ἀπόρους, αἰδέσεως δὲ τυχεῖν παρὰ 
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΄ ι ι - - ἈΝ, » ΕῸῚ 5»,(Ἃ(ὁυι τούτοις χαὶ τὴν γῆν λαβεῖν παρ᾽ ἑχόντων, ἔπειτα δ᾽ εὐϑὺς 
οὐχ εἰς μαχρὰν τόν τε νεὼν οἰχοδομῇσαι χαὶ τἄλλα εἰς εὐσέ- 

βειαν χαὶ ἁγιστείαν χαταστήσασϑαι; 1. δηλοῖ γάρ, ὡς ἔοιχε, 

ταῦτα χαὶ ϑεοφιλεστάτους αὐτοὺς ἀνωμολογῆσϑαι χαὶ παρὰ 
- -» " Ἁ ν᾿ 2 - γ΄ τ τ δ “- τοῖς ἐχϑροῖς: ἐχϑροὶ γὰρ ἦσαν ἐξ ἀνάγχης, ὧν ἐπὶ τὴν γῆν 

ἐξαίφνης ἦλθον ὡς ἀφαιρησόμενοι. ὃ. παρὰ τούτοις δ᾽ οὖν 
αἰδέσεως καὶ τιμῆς τυγχάνοντες πῶς οὐχ ὑπερβάλλειν εὐτυχίᾳ 

τοὺς ἄλλους φαίνονται; τίνα δὲ τὰ δεύτερα ἐφεξῆς ἢ τὰ τρίτα 
πρὸς τούτοις λέγωμεν ; πότερον τὸ τῆς εὐνομίας χαὶ εὐπειϑείας 

Ἄν." ὑπιὰ “Ἃ - ε ΄ , τῷ ΄ ᾿ 5» , 5 ᾿ 
αὐτῶν ἣ τῆς ὁσιότητος χαὶ διχαιοσύνης χαὶ εὐσεβείας; ἀλλὰ 

τὸν μὲν ἄνδρα ἐχεῖνον, ὅστις ποτὲ ἦν ὃ τοὺς νόμους αὐτοῖς 

ϑείς, οὕτω σφόδρα ἐθαύμασαν, ὡς ὅ τι δήποτε ἔδοξεν ἐχείνῳ 
᾿: “- ν Ψ ΄ 3. “«(( ν. 3 ΄ 

χαὶ αὐτοῖς. 9. εἴτε οὖν λελογισμένος αὐτὸς εἴτε ἀχούων 

παρὰ δαίμονος ἔφρασε. τοῦτο ἅπαν εἰς τὸν ϑεὸν ἀνάγειν, 
᾿ ΄ ἘΓΕΝ , " Χ ᾿ ᾿ » ν 

χαὶ πλειόνων ἐτῶν διεληλυϑότων, τὸ μὲν ἀχριβὲς οὐχ ἔχω 
΄ ΄ ΄ ΄ .) Ἐκ Ἃ ὠ Φφ΄ε ἂὶ σὑὦ ΄ ᾿. 

λέγειν ὁπόσα, πλείω δ᾽ οὖν ἣ δισχίλια ἐστι, μηδὲ ῥωμα γε 

αὐτὸ μόνον τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγραμμένων χινῆσαι, ἀλλὰ χἂν 

μυριάχις αὐτοὺς ἀποθανεῖν ὑπομεῖναι ϑᾶττον ἣ τοῖς ἐχείνου 

γόμοις χαὶ ἔϑεσιν ἐναντία πεισϑῆναι. 

10. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπιτέμνεται τὴν ἐκ τῶν Μωυσέως νόμων χατα- μ ' μ 
βεβλημένην τῷ ᾿Ιουδαίων ἔϑνει πολιτείαν γράφων οὕτως" 

1.1. ἾΑρά τι τούτων ἣ τούτοις προσόμοιον παρ᾽ ἐχεί- 
νοις ἐστί, πρᾷον εἶναι δοχοῦν χαὶ τιϑασὸν χαὶ δικῶν εἰσαγωγὰς 

΄ 3 .) ᾿ ΄ ᾿ ΄ ΄ ΄ 

χαὶ σχήψεις χαὶ ἀναβολὰς χαὶ τιμήσεις χαὶ πάλιν ὑποτιμή- 
᾿᾿ ΄ “- " “ΓΝ 

σεις ἔχον: οὐδέν, ἀλλὰ πάντα ἁπλᾶ χαὶ δῆλα. ἐὰν παιδε- 
ραστῇς, ἐὰν μοιχεύῃς, ἐὰν βιάσῃ παῖδα, ἄρρενα μὲν μηδὲ 

λέγε, ἀλλὰ χἄἂν ϑήλειαν" ὁμοίως ἐὰν σαυτὸν χαταπορνεύῃς, 
ἐὰν χαὶ παρ ἡλιχίαν αἰσχρόν τι πάϑῃς ἢ δοχῇς ἢ μέλλῃς, 
ϑαάνατος ἢ ζημία. 2. ἐὰν εἰς δοῦλον σῶμα, ἐὰν εἰς ἐλεύϑε- 
ρον ὑβρίζῃς, ἐὰν δεσμοῖς συνέχῃς. ἐὰν ἀπάγων πωλῇς, ἐὰν 
βέβηλα ἐὰν ἱερὰ παραχλέπτῃς, ἐὰν ἀσεβῇς, οὐχ ἔ ή Ἷ ρὰ παραχλέπτῃς, ἐὰν ἀσεβῇς, οὐχ ἔργῳ μόνον 
2 Ἁ - 

ἀλλὰ χαὶ ἐὰν ῥήματι τῷ τυχόντι, εἰς μὲν ϑεὸν αὐτὸν (Ὦλξεως 
ῬΏΠΟπΐβ. ΟΡ γα το]. ΥἹ. 18 

--΄ 
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ἡμῖν ὁ ϑεὸς χαὶ αὐτῆς τῆς περὶ τούτων ἐννοίας γένοιτο) 
ΡΣ » ΄ 5 ) 3 ΄ Ἃ ΄ “Δ » ΄ 

οὐδὲ ἄξιον λέγειν, ἀλλ εἰς πατέρα ἢ μητέρα ἣ εὐεργέτην 

σαυτοῦ, ϑάνατος ὁμοίως, χαὶ οὗτος οὐ χοινὸς οὐδ᾽ ὃ τυχών, 

ἀλλὰ δεῖ χαταλευσϑῆναι τὸν εἰπόντα μόνον ὡς οὐ χείρονα 

ἀσεβείας πράξαντα. 3. ἄλλα δ᾽ αὖ πάλιν ὁποῖά τινα" γυναῖ- 
χας ἀνδράσι δουλεύειν, πρὸς ὕβρεως μὲν οὐδεμιᾶς, πρὸς 
εὐπείϑειαν δ᾽ ἐν ἅπασι" γονεῖς παίδων ἄρχειν ἐπὶ σωτηρίᾳ 

χαὶ πολυωρία" τῶν ἑξαυτοῦ χτημάτων ἕνα ἕχαστον χύριον 
- 5 ς , ΄ " - , ε - - 

εἶναι, μὴ ϑεόν γε ἐπιφημίσαντα αὐτοῖς μηδ ὡς τῷ ϑεῷ 

ταῦτα ἀνίησιν: εἰ ὃὲ λόγῳ μόνον ὑποσχέσϑαι προσπέσοι, 
- κ᾿ ς - ΕῚ - 5 ν» “» ᾽) 54Ω8χ ἣε ΄ Ε 

ψαῦσαι χαὶ ϑιγεῖν αὐτῶν οὐχ ἐστιν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἁπάντων ἀπο- 
- ΄ ᾿ - ῃ.“- ς “΄ ᾿ν τὶ 

χεχλεῖσϑαι. 4. υἡ μοι τὰ τῶν ϑεῶν ἁρπάζειν μηὃὲὗ ἀποσυ- 

λᾶν ἑτέρων ἀναϑέντων: ἀλλὰ χαὶ τῶν οἰχείων, ὥσπερ ἔφην, 

προσπεσόν τι χαὶ λαϑὸν αὐτὸν ῥῆμα ἐπ᾽ ἀναϑέσει, εἰπόντα 
᾿ ΄ ΄ τι « Ἑ ΄ Ἂν Ἃ Ἵ , , 

δὲ πάντων στέρεσϑαι" μεταγινώσχοηντι ὃὲ ἣ ἀπαρνουμένῳ τὰ 
λελεγμένα χαὶ τὴν ψυχὴν προσαφαιρεῖσϑαι. ὃ. χαὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων ὦ εύει ὁ αὐτὸς λόγος. ἐὰν ἐπιφημίσῃ τροφὴν ἄλλων ὧν χυριεύει ὑτὸς λόγος. ἐπιφημίσῃ τροφὴ 
γυναιχὸς ἀνὴρ ἱερὰν εἶναι, τροφῆς ἀνέχειν: ἐὰν πατὴρ υἱοῦ, 

ἐὰν ἄρχων τοῦ ὑπηχόοηυ, ταὐτόν. χαὶ ἔχλυσις δὲ ἐπιφημισ- 

ϑέντων ἣ μὲν τελειοτάτη χαὶ μεγίστη τοῦ ἱερέως ἀποφήσαντοης" 
ὑπὸ γὰρ τοῦ ϑεοῦ χύριος οὗτος δέξασϑαι" χαὶ μετὰ ταύτην 

δὲ ἢ παρὰ τῶν μᾶλλον ἀεὶ κυρίων ὁσία ἵλεω τὸν ϑεὸν ἀπο- 
΄ ε . , ᾿ 3 , « ΄ 

φαίνειν, ὡς μηδὲ ἐπάναγχες τὴν ἀνάϑεσιν δέχεσαι. 6. μυρία 
δὲ ἄλλα ἐπὶ τούτοις, ὅσα χαὶ ἐπὶ ἀγράφων ἐϑῶν χαὶ νομίμων 

χὰν τοῖς νόμοις αὐτοῖς’ ἅ τις παϑεῖν ἐχϑαίρει, μὴ ποιεῖν 
»} ’ ΄« ᾿ 7 ᾽] 5 “--“ς ἊἋ) - 

αὐτόν: ἃ μὴ χατέϑηχεν. μηδ ἀναιρεῖσϑαι, μηδ᾽ ἐχ πρασιᾶς 
μηδ᾽ ἐκ ληνοῦ μηδ᾽ ἐξ ἅλωνος" μὴ ϑημῶνος ὑφαιρεῖσϑαι 
μέγα ἣ μιχρὸν ἁπλῶς μηδέν: μὴ πυρὸς δεηϑέντι φϑονεῖν" 

μὴ νάματα ὑδάτων ἀποχλείειν: ἀλλὰ καὶ πτωχοῖς χαὶ πηροῖς 

τροφὴν ἐρανίζουσι πρὸς τὸν ϑεὸν εὐαγῶς ἀνέχειν. 7. μὴ 

ταφῆς νεχρὸν ἐξείργειν, ἀλλὰ χαὶ γῆς αὐτοῖς ὅσον γε εἰς τὴν 

δσίαν προσεπιβάλλειν: μὴ ϑήκας, μὴ μνήματα ὅλως χατοιχο- 
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μένων χινεῖν. μὴ δεσμά, μὴ χαχὸν μηδὲν πλέον τῷ ἐν ἀνάγχαις 

προσεπιφέρειν. μὴ γονὴν ἀνδρῶν ἐχτέμνοντας, μὴ γυναιχῶν 

ἀτοχίοις καὶ ἄλλαις μηχαναῖς ἀμβλοῦν: μὴ ζῴοις ἔμπαλιν ἢ 
ν ι 

ΓΦ Ὶ ᾿ 8. δ᾽ χά ᾿ 2 " ΄ ὦ 

χατέδειξεν εἴτ᾽ οὖν ὁ ϑεὸς εἴτε τις χαὶ νομοϑέτης προσφέρε- 

σϑαι: μὴ σπέρμα ἀφανίζειν: μὴ γέννημα δολοῦν. ὃ. μὴ 

ζυγὸν ἄδικον ἀνϑυποβάλλειν, μὴ χοίνικα ἄμετρον, μὴ νόμισμα 
"4 Ἁ , 2 έ »] , ΑΕΓ) »Ἥ) -φὌΔ " 

ἄδιχον. μὴ φίλων ἀπόρρητα ἐν ἔχϑρᾳ φαίνειν. ποῖ δὴ πρὸς 
τοῦ ϑεοῦ ἡμῖν τὰ Βουζύγια ἐχεῖνα; ἄλλα δὲ πρὸς τούτοις 

δ. ΄ , ἊΣ Ἃ ν 

ὅρα" μὴ παίδων διοιχίζειν γονέας, μηδ᾽ ἂν αἰχμαλώτους ἐχῆς, 
- Ὦ ΄ ΄ “ἢ ’, 

μὴ γυναῖχα ἀνδρός, χἂν νομίμως ἐωνημένος Ὡς δεσπότης. 

9. ἦ ποὺ σεμνότερα καὶ μείζω ταῦτα, ἄλλα δὲ μιχρὰ χαὶ 
τὰ τυχόντα: μὴ νεοττιάν φησι χατοιχίδιον ἐρημοῦν" μὴ ζῴων 

ἱχεσίαν οἷα ἔσϑ᾽ ὅτε προσφευγόντων ἀναιρεῖν, μὴ εἴ τι τῶν 

τοιούτων ἧττόν ἐστιν. οὐδενὸς ἄξια ταῦτα γε εἴποις ἄν" 
ΕῚ 3, ἐν ᾽ ΡῚ -" ΄ Ψ ᾿ ΄, Η ΄ Σ ΄ 

ἀλλ ὅ γε ἐπ’ αὐτοῖς νόμος ἐστὶ μέγας χαὶ πάσης ἐπιμελείας 

αἴτιος, χαὶ αἱ προρρήσεις μεγάλαι χαὶ ἀραὶ χατὰ τε ἐξωλείας, 

χαὶ ὃ ϑεὸς αὐτὸς ἐπόπτης τῶν τοιούτων χαὶ τιμωρὸς 

ἁπανταχοῦ. 

10. Καὶ μετὰ βραχέα φησίν" 

Ὅλην δὲ ἡμέραν, εἰ τύχοι, μᾶλλον δὲ οὐδὲ μίαν ἀλλὰ 

πολλάς, καὶ ταύτας οὐκ εὐθὺς ἐφεξῆς ἀλλήλαις, ἀλλ᾽ ἐχ δια- 

λειμμάτων, χαὶ τούτων δὲ παρ ἑπτά, χρατοῦντος ὡς εἰχὸς 

αἰεὶ τοῦ παρὰ τὰς βεβήλους ἔϑους, μηδὲν ἂν παραβῆναι τῶν 

προστεταγμένων οὐ ϑαυμάζεις; 11. ἄρ᾽ οὐ πρὸς ἀσχήσεως 

μόνον αὐτοῖς τοῦτο ἐγχρατείας ἐστίν, ὡς ἐξ ἴσου χαὶ δρᾶν τι 

πονοῦντας χαὶ ἀνέχειν ἰσχύειν ἀπὸ τῶν ἔργων, εἰ δέοι; οὐ 
“Ὁ 3 1 ᾿" Χ ν ΄ δὴν - 

δῆτα. ἀλλὰ χαὶ πρὸς ἔργου μεγάλου χαὶ ϑαυμαστοῦ τινος 

φήϑη δεῖν ὃ νομοϑέτης αὐτοὺς μὴ τἄλλα μόνον ἱχανοὺς εἶναι 
δρᾶν χαὶ μὴ δρᾶν ὡσαύτως, ἀλλ᾽ ἔτι χαὶ τῶν πατρίων νόμων 

χαὶ ἐθῶν ἐμπείρως ἔχειν. 12. τί οὖν ἐποίησε; ταῖς ἑβδόμαις 
ταύταις ἡμέραις αὐτοὺς εἰς ταὐτὸν ἠξίου συνάγεσϑαι χαὶ 
χαϑεζομένους μετ ἀλλήλων σὺν αἰδοῖ χαὶ χύσμῳ τῶν νόμων 
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ἀχροᾶσϑαι τοῦ μηδένα ἀγνοῆσαι χάριν. 19. χαὶ δῆτα συνέρ- 

χονται μὲν αἰεὶ χαὶ συνεδρεύουσι μετ᾽ ἀλλήλων: οἵ μὲν 
πολλοὶ σιωπῇ, πλὴν εἴ τι προσεπευφημῆσαι τοῖς ἀναγινωσχο- 

μένοις νομίζεται" τῶν ἱερέων δέ τις ὃ παρὼν ἣ τῶν γερόν- 

των εἷς ἀναγινώσχει τοὺς ἱεροὺς νόμους αὐτοῖς χαὶ χαϑ' 
ἕχαστον ἐξηγεῖται μέχρι σχεδὸν δείλης ὀψίας" χἀχ τοῦδε 
ἀπολύονται τῶν τε νόμων τῶν ἱερῶν ἐμπείρως ἐχοντες χαὶ 

πολὺ δὴ πρὸς εὐσέβειαν ἐπιδεδωχότες. 14. ἄρά σοι δοχεῖ 
ταῦτα ἀργούντων εἶναι χαὶ οὐ παντὸς ἔργου μᾶλλον ἀναγχαῖα 

αὐτοῖς; τοιγαροῦν οὐχ ἐπὶ ϑεσμῳδοὺς ἔρχονται περὶ τῶν 

πραχτέων χαὶ μὴ διερωτῶντες οὐδὲ χαϑ᾽ ἑαυτοὺς ὑπ᾽ ἀγνοίας 

τῶν νόμων ῥαδιουργοῦσιν, ἀλλ ὅντινα αὐτῶν χινεῖς χαὶ περὶ 
τῶν πατρίων διαπυνϑάνγ, προχείρως ἔχει καὶ ῥαδίως εἰπεῖν" 

χαὶ ἀνὴρ γυναιχὶ χαὶ παισὶ πατὴρ καὶ δούλοις δεσπότης 

ἱχανὸς εἶναι δοχεῖ τοὺς νόμους παραδιδόναι. 19. χαὶ μὴν 

περὶ τοῦ γε ἔτους τοῦ ἑβδόμου ῥάδιον ὡσαύτως λέγειν, οὐ 
ἐ 

4 5 οὖ μὴν ταὐτὸν ἴσως. οὐ γὰρ αὐτοὶ τῶν ἔργων ἀφεστᾶσιν, ὥσπερ 
- [Φ ΝΠ 2 ’ - ΄ 3 Ἁ . “Ὁ 3 Ἁ 5 “-- 

ταὶς ἑβδόμαις ἐχείναις ἡμέραις, ἀλλὰ τὴν γῆν ἀργὴν ἀφιᾶσιν 
Ἁ ΄ 

εἰς τὰ μέλλοντα αὖϑις εὐϑηνίας χάριν: πολὺ γὰρ διαφέρειν 
αὐτὴν ἀνάπαυλαν λαβοῦσαν, εἶτα δὲ εἰς νέωτα γεωργεῖσϑαι 
χαὶ μὴ τῇ συνεχεία τῆς ἐργασίας χατεξάνϑαι. 10. ταὐτὸν 
ὲ χαὶ περὶ τὰ σώματα ἂν ἴδοις συμβαῖνον εἰς ῥώμην" οὐ 

γὰρ δὴ πρὸς ὑγείαν μόνον διαλείμματα χαί τινας ἀναπαύλας 

ἀπὸ τῶν ἔργων τοὺς ἰατροὺς προστάττοντας" τὸ γὰρ συνεχὲς 
Η ᾿ ’, ΄ ᾿ ) ν δ Ν 

χαὶ μονοειδὲς αἰεί, μάλιστα δὲ ἐπ᾽ ἔργων, βλάπτειν ἔοιχε. 
17 Ξ δια δ ᾿ ὌΥΤ ΣΝ ’ - ν ἐ ἫΝ . σημεῖον δέ": τὴν γὰρ αὐτὴν ταύτην γῆν εἴ τις ἐπαγγέλ- 
λοιτο αὐτοῖς ἐξεργάσεσϑαι πολὺ μᾶλλον ἣ πρόσϑεν τὸ ἕβδομον 
ἔτος τουτὶ χαὶ τῶν χαρπῶν πάντων συμπαραχωρήσειν ὅλων, 
οὐχ ἂν οὐδαμῶς δέξαιντο: οὐ γὰρ αὐτοὶ τῶν πόνων ἀνέχειν 

ν - ΄ Ἃ ᾿)  ) ΄ 9 ΦΣλ Ἃ οἴονται δεῖν μόνοι --- χαιτοι χἂν εἰ τοῦτ᾽ ἐποίουν, οὐδὲν ἂν 
“Ἀ ϑαυμαστὸν ἦν ---. ἀλλὰ τὴν χώραν αὐτοῖς ἄνεσίν τινα χαὶ 

. ζ» ..3 ῥᾳστώνην εἰς ἀρχὴν ἑτέραν τῆς αὖϑις ἐπιμελείας καὶ γεωρ- 
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γίας λαβεῖν. 18. ἐπεὶ τί ἐκώλυε πρὸς τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τοῦ 
παρελθόντος ἔτους αὐτὴν προεχδοῦναι χαὶ παρὰ τῶν ἐργαζο- 
μένων ἐχείνων τὸν φόρον τοῦ ἔτους ἐχλέγειν; ἀλλ᾽, ὥσπερ 
ἔφην, χατ᾽ οὐδένα τρόπον οὐδὲν τῶν τοιούτων προνοίᾳ μοι 

δοχεῖ τῆς χώρας ἐχδέχονται. 19. τῆς δὲ φιλανθρωπίας 

αὐτῶν χαὶ τοῦτο μέγα ὡς ἀληϑῶς σημεῖον: ἐπεὶ γὰρ αὐτοὶ 
τῶν ἔργων ἐχείνου τοῦ ἔτους ἀνέχουσι, τοὺς γινομένους 
χαρποὺς οὐχ οἴονται δεῖν συλλέγειν οὐδ᾽ ἀποτίϑεσϑαι μὴ ἐχ 
τῶν οἰχείων πόνων περιόντας αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἅτε τοῦ ϑεοῦ 
παρεσχηχότος αὐτοῖς, ἀνιείσης ἀπ᾿ αὐτομάτου τῆς γῆς. τοὺς 
βουλομένους ἢ δεομένους τῶν τε ὁδοιπόρων χαὶ τῶν ἄλλων 
ἀξιοῦσι μετὰ ἀδείας χρῆσϑαι. 20. χαὶ περὶ μὲν τούτων ἅλις 

5} , -" ἐγ »ἢ Ἀ ᾿ς »} ππ-- “- - 

σοι" τὸ γὰρ ταῖς ἑβδόμαις ἤδη τὸν νόμον αὐτοῖς στῆσαι ταῦτα 
-: Ἃ Ἀ 5 “ὁ » - ’, πὲ, ὦ - 

οὐχ ἂν ἐμὲ ἀπαιτήσαις, ἴσως πολλῶν πολλάχις χαὶ ἰατρῶν 

χαὶ φυσιολόγων χαὶ φιλοσόφων ἀχηχοὼς περὶ τούτου πρότε- 
ρον, ἥντιν᾽ ἄρα δύναμιν ἔχει πρός τε τὴν τῶν συμπάντων 

χαὶ δὴ πρὸς τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν. οὗτος ὁ τῆς ἑβδό τ πῆρε ον ρ φύσιν. Ἰς Βρθομης 
λόγος. 21. Τοσαῦτα μὲν ὁ Φίλων. 

Ευ8θ0. Ῥγδᾶθρ. Ενδηρ. ὙΠ|Π 10, 18. ᾿Επεὶ δὲ διεληλύϑαμεν 

τά τε τῶν ἱερῶν νόμων παραγγέλματα τόν τε τρόπον τῆς ἀλληγορου- 

μένης παρ᾽ αὐτοῖς ἰδέας, ἑξῆς ἂν εἴη χαὶ τόδε ἐπισημήνασϑαι, ὡς τὸ 

πᾶν ᾿Ιουδαίων ἔϑνος εἰς δύο τμήματα διήρηται" καὶ τὴν μὲν πληϑὺν 

ταῖς τῶν νόμων χατὰ τὴν ῥητὴν διάνοιαν παρηγγελμέναις ὑποϑήχαις 

ὑπῆγε, τὸ δ᾽ ἕτερον τῶν ἐν ἕξει τάγμα ταύτης μὲν ἠφίει, ϑειοτέρᾳ 

δέ τινι χαὶ τοὺς πολλοὺς ἐπαναβεβηχυίᾳ φιλοσοφίᾳ προσέχειν ἠξίου 

θεωρίᾳ τε τῶν ἐν τοῖς νόμοις χατὰ διάνοιαν σημαινομένων. 19. ἦν 

δὲ τοῦτο φιλοσόφων ᾿Ιουδαίων γένος, ὧν τὴν τοῦ βίου ἄσχησιν καὶ 

τῶν ἔξωϑεν χατεπλάγησαν μυρίοι, τῶν δ᾽ οἰχείων οἱ περιφανέστατοι 

χαὶ μνήμης ἀλήστου χατηξίωσαν, ᾿Ιώσηπός τε χαὶ Φίλων χαὶ ἕτεροι 

πλείους: ὧν τὰ πολλὰ παρεὶς δείγματος αὐτὸ μόνον ἕνεχα τῇ τοῦ 

Φίλωνος ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀρχεσϑήσομαι μαρτυρίᾳ, ἣν περὶ τῶν δηλου- 

μένων χατὰ πολλὰ τῶν οἰχείων ὑπομνημάτων τέϑειται. τούτων δ᾽ 

ἀπὸ τῆς Ὑπὲρ Ἰουδαίων Ἀπολογίας λαβὼν σύ γε ἀνάγνωϑι ταῦτα" 
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11,1. Μυρίους δὲ τῶν γνωρίμων ὃ ἡμέτερος νομοϑέτης 
ἫΝ ἢ ΦΡΕν, ΄ [ο - τ Ἂ - ᾿ ᾿ ἤλειψεν ἐπὶ χοινωνίαν, οἱ χαλοῦνται μὲν ᾿Εσσαῖοι, παρὰ τὴν 
δσιότητά μοι δοχῶ τῆς προσηγορίας ἀξιωϑέντες. οἰκοῦσι 

δὲ πολλὰς μὲν πόλεις τῆς ᾿Ιουδαίας, πολλὰς δὲ χώμας καὶ 
μεγάλους χαὶ πολυανϑρώπους ὁμίλους. 2. ἔστι δ᾽ αὐτοῖς ἣ 
προαίρεσις οὐ γένει ---- γένος γὰρ ἐφ᾽ ἑχουσίοις οὐ γράφεται 

- διὰ δὲ ζῆλον ἀρετῆς καὶ φιλανϑρωπίας ἵμερον. ὃ. Ἐσσαίων 
- - ΄ δι. 5 ) 9. ΄, ἋΑ ΄ 

Ἰοῦν χομιδῇ νήπιος οὐδείς, ἀλλ οὐδὲ πρωτογένειος ἣ μειρά- 
κ ΄ ’ “ ΄ » - “- 6 ’ Μ - 

χιον, ἐπεὶ τά γε τούτων ἀβέβαια ἤϑη τῷ τῆς ἡλιχίας ἀτελεῖ 

συννεωτερίζοντα, τέλειοι δ᾽ ἄνδρες χαὶ πρὸς γῆρας ἀποχλί- 

νοντες ἤδη, μηχέϑ᾽ ὑπὸ τῆς τοῦ σώματος ἐπιρροῆς χατα- 
χλυζόμενοι μηδ ὑπὸ τῶν παϑῶν ἀγόμενοι, τὴν ἀψευδῆ δὲ 
χαὶ μόνην ὄντως ἐλευϑερίαν καρπούμενοι. 4. μάρτυς ὃὲ τῆς 

ἐλευϑερίας αὐτῶν ὃ βίος. ἴδιον οὐδεὶς οὐδὲν ὑπομένει χτή- 
Ν » ᾿] , »} 5 ΄ " , 

σασϑαι τὸ παράπαν, οὐχ οἰκίαν, οὐχ ἀνδράποδον, οὐ χωρίον, 

οὗ βοσκήματα, οὐχ ὅσα ἄλλα παρασχευαὶ χαὶ χορηγίαι πλούτου " 
πάντα δ᾽ εἰς μέσον ἀϑρόα χαταϑέντες χοινὴν χαρποῦνται τὴν 

ἁπάντων ὠφέλειαν. Ὁ. οἰχοῦσι δ᾽ ἐν ταὐτῷ χατὰ ϑιάσους 
ἑταιρίας χαὶ συσσίτια πεποιημένοι χαὶ πάνϑ᾽ ὑπὲρ τοῦ χοινω- 

φελοῦς πραγματευόμενοι διατελοῦσιν. 0. ἀλλ᾽ ἑτέρων ἕτεραι 
πραγματεῖαι, αἷς ἐπαποδύντες ἀόχνως διαϑλοῦσιν, οὐ χρυμόν, 

οὐ ϑάλπος, οὐχ ὅσα ἀέρος νεωτερίσματα προφασιζόμενοι" 

πρὶν δ᾽ ἥλιον ἀνασχεῖν ἐπὶ τὰ συνήϑη τρεπόμενοι δυομένου 

μόλις ἐπανίασι χαίροντες οὐχ ἧττον τῶν ἐν τοῖς γυμνιχοῖς 
ἐξεταζομένων ἀγῶσιν: 1. ὑπολαμβάνουσι γὰρ ἅττ᾽ ἂν ἐπιτη- 
Γτε αὐς τ ΄ δι τς ἰδυδν - ᾿ . δεύωσιν εἶναι βιωφελέστερα χαὶ ἡδίω ψυχῇ χαὶ σώματι τὰ 

γυμνάσματα καὶ πολυχρονιώτερα τῶν ἐν ἀϑλήσεσι, μὴ συνα- 

φηβῶντα τῇ τοῦ σώματος ἀχμῇ. 8. εἰσὶ γὰρ αὐτῶν οἵ μὲν 

γεηπόνοι τῶν περὶ σπορὰν χαὶ φυτουργίαν ἐπιστήμονες, οἵ 

δὲ ἀγελάρχαι, παντοδαπῶν ϑρεμμάτων ἡγεμόνες, ἔνιοι δὲ 

σμήνη μελιττῶν ἐπιτροπεύουσιν. 9. ἄλλοι δὲ δημιουργοὶ 

τῶν χατὰ τέχνας εἰσίν, ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ὧν αἱ ἀναγχαῖαι 
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χρεῖαι βιάζονται παϑεῖν, οὐδὲν ἀναβαλλόμενοι τῶν εἰς πορισ- 

μὸν ἀνυπαίτιον. 10. ἐκ δὴ τῶν οὕτως διαφερόντων ἕχαστοι 
τὸν μισϑὸν λαβόντες ἑνὶ διδόασι τῷ χειροτονηϑέντι ταμίᾳ, 
λαβὼν δ᾽ ἐχεῖνος αὐτίχα τἀπιτήδεια ὠνεῖται χαὶ παρέχει 
τροφὰς ἀφϑόνους χαὶ τἄλλα ὧν ὃ ἀνθρώπινος βίος χρειώδης. 
11. οἵ δ᾽ ὁμοδίαιτοι χαὶ ὁμοτράπεζοι χαϑ' ἑχάστην ἡμέραν 
δ,οὗ ἬΣ »} - ΕῚ ΄Ρ 5 ὃλ. ὃεί ὲ , ἐΦὉ εἰσὶ τοῖς αὐτοῖς ἀσμενίζοντες, ὀλιγοδείας ἐρασταί, πολυτέ 

λειαν ὡς ψυχῆς καὶ σώματος νόσον ἐχτρεπόμενοι. 12. χοινὴ 

δ᾽ οὐ τράπεζα μόνον ἀλλὰ χαὶ ἐσϑὴς αὐτοῖς ἐστι’ πρόχεινται 
᾿ - ἈΝ δος “Ν τς ὃ ἐ φ ΕΞ ΕΞΒΣ πς γὰρ χειμῶνι μὲν στιφραὶ χλαῖναι, ϑέρει ὃ ἐξωμίδες εὐτελεῖς, 

ὡς εὐμαρῶς ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ ἣν ἄν ἐθελήσῃ λαβεῖν, 

ἐπειδὴ χαὶ τὰ ἑνὸς ἁπάντων χαὶ τὰ πάντων ἔμπαλιν ἑνὸς 
ῃ 

ὑπείληπται. 18. χαὶ μὴν εἴ τις αὐτῶν ἀσϑενήσειεν, ἐχ τῶν 

χοινῶν νοσηλεύεται ϑεραπευόμενος ταῖς ἁπάντων ἐπιμελείαις 
χαὶ φροντίσιν. οἱ δὲ δὴ πρεσβῦται, χἄἂν εἰ τύχοιεν ἄτεχνοι, 

, 5 ΙΑ Ἂ ΄ ΕΣ Ἁ Η ΄ »“ 

χαϑάπερ οὐ πολύπαιδες μόνον ἀλλὰ χαὶ σφόδρα εὔπαιδες, 

ἐν εὐτυχεστάτῳ χαὶ λιπαρωτάτῳ γήρα τὸν βίον εἰώϑασι 

χαταλύειν, ὑπὸ τοσούτων προνομίας ἀξιούμενοι χαὶ τιμῆς 
ἑχουσίῳ γνώμῃ μᾶλλον ἣ φύσεως ἀνάγχῃ ϑεραπεύειν ἀξιούν- 
των. 14. ἔτι τοίνυν ὅπερ ἢ μόνον ἢ μάλιστα τὴν χοινωνίαν 

ἔμελλε διαλύειν ὀξυδερχέστερον ἰδόντες γάμον παρῃτήσαντο 

μετὰ τοῦ καὶ διαφερόντως ἀσχεῖν ἐγχράτειαν. ἘΣσσσαίων γὰρ 
5» Α ΑΝ - ’ ’ ς ᾿Ὶ " Γς Ἷ 

οὐδεὶς ἄγεται γυναῖχα, διότι φίλαυτον ἣ γυνὴ χαὶ ζηλότυπον 

οὐ μετρίως χαὶ δεινὸν ἀνδρὸς ἤϑη παλεῦσαι χαὶ συνεχέσι 
γοητείαις ὑπάγεσθαι. 1. μελετήσασα γὰρ ϑῶπας λόγους 

χαὶ τὴν ἄλλην ὑπόχρισιν ὥσπερ ἐπὶ σχηνῆς, ὄψεις χαὶ ἀχοὰς 

ὅταν δελεάσῃ, διηπατημένων οἷα ὑπηχόων τὸν ἡγεμόνα νοῦν 
Με 10 “᾿ ) » Ζ » [ὦ φεναχίζει. . παῖδες δ᾽ εἰ γένοιντο, φρονήματος ὑποπλη- 

σϑεῖσα χαὶ παρρησίας ὅσα χατ᾽ εἰρωνείαν πρότερον ὑπούλως 
4’ ΄ - δ᾽: Ὁ 5 , ,» -" 

ὑπῃνίττετο, ταῦτα ἀπ εὐτολμοτέρου ϑράσους ἐχλαλεῖ χαὶ 

ἀναισχυντοῦσα βιάζεται πράττειν ὧν ἕχαστον χοινωνίας ἐχϑρόν. 

11. ὁ γὰρ ἢ γυναιχὸς φίλτροις ἐνδεϑεὶς ἢ τέχνων ἀνάγχῃ 
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φύσεως προχηδόμενος οὐχέτι πρὸς ἄλλους ὃ αὐτός ἐστιν, 
ἀλλ᾿ ἕτερος λέληϑε γεγονώς, ἀντ᾽ ἐλευϑέρου δοῦλος. 18. οὕτως 
γοῦν ὁ βίος ἐστὶν αὐτῶν περιμάχητος, ὥστ᾽ οὐχ ἰδιῶται 
μόνον ἀλλὰ χαὶ μεγάλοι βασιλεῖς ἀγάμενοι τοὺς ἀνδρας τεϑή- 
πᾶσι καὶ τὸ σεμνὸν αὐτῶν ἀποδοχαῖς χαὶ τιμαῖς ἔτι μᾶλλον 

σεμνοποιοῦσι. 

19. Ταῦτα μὲν ἀπὸ τοῦ εἰρημένου χείσϑω συγγράμματος. 

(ϑοααϊίαν 46 Εββαθὶβ θχοθυρύιμη 6 ΡΠ] ηΪβ. ΠἰὈ ΤῸ 
ιμοά οηυηῖβ ργοθιι5 ἰἰΦ67' 511). 







1608410 

[τ 

ῬδόδΟσιΡ 

Οοἤη δῃᾶ Πεηδ]δϑηᾶς 

Αὐΐμον ΕΏΠ110 “υάδοϑαδς 

Ἷ 

86 Βυρονβυηῦ; δᾶ, ὃν 

Ορϑῦἃ αὰ γο].6 ΓῚ 

ἜΔΕΙ 

Ἵ 

{{πἰγογϑιγ οἱ Τογοηΐο 
ΠΡγ 
---- 

--...--.-......:.-ς-.. 

ΠΟ ΝΟῚΤ 

ΒΕΜΟΥΕ 

ΤΗΒ 

ΟΑΚῸ 

ΕᾺΟΜ 

ΤΗΙΝ 

ΡΟΘσΚΕΤ 

ἈΑσμλο ἰδγαγν σαγά Ροοκοῖ 

ὕπάες Ῥαὶ. "οί. ᾿πάδχ ΕἸ1ε᾿" 

Μαάο ὃν ΠΒΕΆΒῪΥ ΒΌΒΚΕΑΌ 



Ὑχ
αρ
ρο
οκ
ος
ια
οτ
 


